
24.01.06 Lei av snø, kulde og is?

Nei, vi snakker ikke om at snøen i Sandnes forsvant like fort som den kom eller om 

skikkelig PMS (parkert motorsykkel syndrom, red.anm.), men om redningen i påsken. Mens 

noen av oss går på ski med kvikklunch og appelsiner i skjønn forening med 

snøblindhet og neglesprett er det noen som har vettet i behold! Heldigvis. Dersom 

du ønsker deg en påske garantert fri for snø, is og dritt kanskje dette 

arrangementet kan være noe for deg. Finn ut mer ved å trykke HER! Dersom du 

ønsker å være med i "schnellfahrergruppa" til allroad-mc med Oscar som

"gruppenführer" kan vi dra i samlet tropp. Arrangøren ønsker å vite sånn 

nogenlunde hvor mange som kommer - du kan melde deg på ved å trykke HER!

Redaksjonen skal ut på tjenesteoppdrag resten av uka og i helgen. Oscar skal være "spiker" på 

Odalsenduro'n som går av stabelen lørdag. Til uka kommer det nye sprell og merkelige innlegg. Følg med, 

følg med... 

23.01.06 Nytt medlem i allroad-mc

2006 starter godt. Ikke bare har redaksjonen kjørt mctur første januar, restplassene til "Stella Alpina" er på 

plass. Til dere som har meldt dere på, følg med på sidene, det vil komme info fortløpende. Dog var det ikke 

det det skulle handle om i dag, det er et nytt medlem som har redaksjonens fokus.

Dagens nykommer i allroad-mc heter Henning Bonnez, og er bosatt i Stavanger, sånn omtrent midt i byen. 

Som så mange andre jobber han i "oljå." Det er når han ikke kjøre mc. Her er hva Henning skriver om seg 

selv i sin imponerende "orientering" til redaksjonen:

Hei

Her er mine svar, på inntaksprøven til opptaksprøven:

1-b

2-d

3-d

4-d

5-c

6-d

7-b

8-a

9-b

Om svarene stiller til kravene, vites ikke. Men jeg gjør herved et forsøk på å argumentere og krangle meg til 

et medlemskap i denne eksklusive klubben. For å starte på den måten en CV skal startes - det viktigste, og 

den nyeste info først.

Har endelig kjøpt GS. En 1980 modell R100G/S, som er litt modifisert i løpet av årene. Den ble kjøpt i 

Trondheim i oktober, og kjørt hjem til Stavanger. Litt kjølig, spesielt på hendene, så varmehåndtak skal 

monteres... En nydelig sykkel, som trenger litt pleie i løpet av vinteren, før den er klar for masse moro rundt 

omkring. Har også en R1150RT fra 2003 (med etthjulshenger), men den selges trolig til sommeren. Sjekker

muligheten for en Nordkapp-Gibraltar tur, og så er den klar for salg når jeg kommer hjem. Passasjer kjører 

nå selv, og da er GS'en mer enn nok. Fra før har jeg hatt to Honda ST1100 og Yamaha XJ600. Hvorfor store 

tursykler? Som sagt har noen sittet bak, og det har da vært greit med komfortable sykler som alle trives med, 

mil etter mil i Norge og Europa. Hvorfor overgang? Det har trolig skjedd noe i hodet og kroppen over tid, trolig 

tre-fire år. Det ble oftere og oftere til at jeg valgte grusveier, og litt utenfor grusen også (men på hjulene!). 

Med RT'en gikk det greit, men den er jo litt tung, spesielt med bagasje og fru. Så GS av nyere dato ble lenge 

vurdert, men nå ble det altså en gammel.
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Er født i '78, og kan bidra med image til klubben, og senke snittalderen, om det er ønskelig. Alder er jo 

uvesentlig, både for mennesker og sykler. Derfor gikk jeg til innkjøp av en gammel GS. En sykkel som jeg 

kan lære å skru litt på, og som jeg ikke trenger å være redd for. Den ble annonsert med diverse tilbehør, og 

endringer. Den er 200ccm større enn som nyfødt, har rå lyd i forhold til RT'en, godt sete for mange mil, får 

frem smilet ved oppstart, svinger og akslerasjon/retardasjon, og ved et blikk inn i garasjen. Noen 

oljelekkasjer er det, og noen lager må byttes, men til sommeren håper jeg den er 100% klar. Er selv uten

jobb per nå, og kan dessverre ikke planlegge sommeren enda. Men Stella Alpina leste jeg om for flere år 

siden, og i år skulle vi vært der på RT'en, om det ikke var for fruen som ikke kunne ta seg en til ferie. Kanskje 

jeg dukker opp uanmeldt 2006? Håper det selv. Da på GS, ikke RT... 

At GS'en ble av gamle typen, og kjøpt nå, mens jeg har en til sykkel, er naturlig vis av taktiske årsaker. I min 

alder, vet en aldri når det blir flere enn to i familien, og når jeg da "ofrer" RT'en, er det en selvfølge at GS får

bli (ferdigforhandlet). Med andre ord vil all krangel være 110% utelukket med denne løsningen! Prisen er jo 

også lavere, enn en nyere mc. 

I sommer kjørte jeg og min fru (på RT'en) en vei jeg ikke tar en gang til, men som jeg kan anbefale

Allroadere. Fra Gardasjøen, tok vi opp mot Pieve og Vesio (små steder, men de er å finne på GPS'en). Fra 

der tok vi over passet som heter Tremalzo (veien er ikke lett å finne på GPS'en, men den er der, og folk 

sykler over), og ned til/mot Storo. En rå opplevelse, men OBS: veien er egentlig stengt (farlig), og må kjøres 

samme vei! Anbefales likevel - kunne vi to på RT, kan dere på skikkelige sykler. Og dere vil ha noe å snakke 

om siden. Har ikke gode bilder, men om du ønsker, kan jeg kanskje sende noen. Se forøvrig i boken "The 

Alps", av John Hermann. Det var der jeg leste om turen, og ikke fikk med meg annet enn at det var en 

spennende vei...

Ellers så er jeg med i NMCU og to andre klubber. Den morsomste heter Camel Riders. Sjekk 

www.camelriders.no Har naturlig vis kjørt 1600km på 24 timer flere ganger. Iron Butt utsteder skrytemerker 

m.m. Håper på en ekstremtur før høsten setter inn. Har konkrete planer, men de er ikke offisielle. BMW-

klubben har jeg aldri hatt noe forhold til, men om det skjer noe i Rogaland/Stavanger, så hadde jo det vært 

kjekt.

Fullt navn er Henning Bonnez, og jeg bor i Stavanger. Om ikke lenge, kommer sykkelen inn i min fars garasje 

for service og god pleie. Da kan dere få bilder av både sykkel og eier.

Brummende hilsen

Henning

XJ 600 i -78 MED RT I APLENE MAT SKA'REM HA... PÅ NEW ZEELAND MOT LYSEBOTN GS'N!

Redaksjonen er imponert over Hennings kjørerefaring og spesielt hans forhold til "Iron Butt." Kanskje noe 

for flere i klubben? Oscar påstår han har konkrete planer om tresmak til sommeren... Uansett, Henning 

senker gjenomsnittalderen betraktelig, og han øker GSn posisjon i klubben. Siden de andre GS eierne i 

klubben har et, til tider, frynsete rykte vil nok dette medlemmet bidra til forbedring på dette området.

Redaksjonen ønsker Henning velkommen i klubben, vi håper vi får se deg på arrangementene våre, og vi 

presenterer noen bilder Henning har vedlagt.

19.01.06 Last call!

Fredag er siste mulighet for påmelding til "Stella Alpina 2006."

Dersom DU ønsker å bli med på en fantastisk tur til Piemontområdet i den vestlige delen av Alpene må du 

melde deg på ved å trykke på linken over. Helst i kveld. Så langt er det tre etteranmeldinger, to fra 
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oslokanten og en fra Førde. Vær kjapp, eller vær...hjemme? Mer informasjon finner du ved å trykke på den 

oransje linken øverst på siden.

16.01.06 Gyteferdige Gerda und die fünf Gladlaksen!!

Ungkarslivet kan være så mangt. De fleste av oss setter pris på en pause innimellom, det være seg fra 

jobben (yesss!!!), motorsykkelen, (HÆ!!!??? red.anm!!!) eller andre besnærende ting i dagliglivet. Dersom du er riktig 

"heldig" reiser din kjære HSB bort og du har hele huset for deg selv! Kompiser, øl, pizza, sure sokker i sofa'n, 

samt fritt leide til å prompe så mye du vil!!! (hører du Trond?) Hvordan dette kan utarte seg kan du se i 

tegneserien vi har klippet fra nettet ved å trykke HER. Redaksjonen har tillatt seg å kommentere serien i et 

sosiologisk perspektiv...

10.01.06 Prosjekt allroader 2006

Tekst og foto: Vidar Gullerud.

Del I Vinkelslipertrimming.

Tidlig i sommer bestemte jeg meg for at det skulle bli et prosjekt til vinteren igjen. Merke spilte ingen rolle, det 

eneste som skulle være på plass var: Minst 750 ccm og litt ”pulver” slik at ikke motortrimming var nødvendig.

Side opp og side ned på ”alle” tilsalgs sider på nettet. Vurderte lenge en Suzuki GSXR 1100. Den hadde 

riktig pris men eier klarte ikke å finne salgsmeldinga fra tidligere eier så jeg slo fra meg det prosjektet. 

(Kanskje best for helsa i lengen)

Men, i romjula tok jeg turen til Askim for å se på en BMW R 65 GS. Jeg liker jo å file og skru så 

tanken på å få fart på lille GS’n skulle vel være et greit prosjekt. Men vel framme i garasjen hos 

eieren så jeg fort at denne var for fin til å ”ødelegges” av meg. Men det er alltid lys i tunnelen, 

for rett bak GS’n sto det en litt ”modifisert” BMW K 75. Modifiseringen besto i en trynings med 

knekt øvre gaffelbro og en bensintank av typen flat. Det ble noen sekunders tenking, og et par

minutter med prisforhandling og jeg var plutselig eier av en K75.

TIL SKÆRNES MED SLAKT?

Merkelig egentlig for jeg har i et par år gått og tenkt på et K75 G/S prosjekt. Den har bensin

innsprøytning som gir mange mil på tanken. Motoren er kjent som en evighetsmaskin, den har 

”nok” hester og med et åpnere eksosanlegg en fin lyd. På veien hjem begynte prosjektet å ta 

form oppe i hue. Fjerne alt unødvendig, litt større tank, og ikke minst en skikkelig framgaffel 

med 21 toms hjul. Modifisering av fjæringsvei med en skikkelig demper bak. Vel hjemme så var 

det bare og sette i gang med punkt 1. Det er i grunn en imponerende mengde unødvendige 

deler som BMW har send med. Haugen med unødvendige deler ble bare større og større etter 

hvert som vi skred fram

VINKELSLIPERTRIMMING!

Nabo’n, han Finn kommer innom og passer på og prøvesitte før vinkelsliperen virkelig begynner 

å utfolde seg. Finn liker låge rare tohjulinger som produseres i et krigersk land der langt i vest. 

Jaja, bare vent tenker jeg og drømmer om knastehjul og laaang fjæringsvei. Så mye skal 

brukes som det er. I neste kapittel er framgaffel med hjul og en bedre bakfjæring på plass. 

Bensintanken har også kommet i lykkelige omstendigheter.

DEN JÆVLA NABO'N?

08.01.06 Restpåmeldingene strømmer inn til redaksjonen.

Interessen for arrangementet "Stella Alpina" i Piemontområdet I Italia, nærmere bestemt 

Bardonecchia og Colle Sommeiler er fremdeles på topp. Redaksjonen har mottatt 

restpåmelding fra Geir Olaf Østebøvik, en fyr fra sørlandet som kjenner Ivar og Per. For tiden 

bor han i Bærrum. På telefon med redaksjonen opplyser vedkommende at han: "har kjørt MC i 

8 år (ca 100.000 km), og har vært på flere turer nedover i Europa. Har bestilt en 1200GS 

Adventure, som forhåpentlig leveres før våren setter inn for fullt..... Har tidligere kjørt VFR,
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FJR1300, Multistrada (ikke like mange km som Sigmund, men ikke langt unna....)." I tillegg har 

en fyr ved navn Gustav Sletta meldt sin interesse. Gustav er tildligere arbeidskollega med Roy, 

og han kjøpte Oscars gamle R100GS PD. 

EG E ME!!!

Redaksjonen minner om at deadlline for påmelding til restplass er torsdag 31. januar. De som da har meldt 

seg på vil få tilsendt informasjon om hvordan betale. I morgen vil redaksjonen legge ut bilder og del I av 

framhaldssoga "Prosjekt Allroader 2006." Følg med, følg med...

06.01.06 The adventures of BOZ!

Det er + 5, tørre veier og lettskyet, pent vær utenfor redaksjonsvinduet i dag. Motorsykkelen

står i "tusen bitar" på løftebordet for en "forsiktig optimalisering."Redaksjonen er sånn 

nogenlunde i gang etter nyttår, og i vår søken etter websider av interesse kom vi over en 

reiseside der en engelskmann beskriver en kjøretur i sør-amerika på "vinteren" i fjor. Ruten gikk 

gjennom Argentina og Chile på en 1200GS. Mannen bak "nicket" "BOZ" heter egentlig Nik 

Boseley og oppsummerer sitt liv på denne måten på websiden sin: "Was born, went to school,

college, university, loved, lost, worked, quit and now travelling."

Det gjør jo forsjåvidt ikke den norske vinteren noe bedre,....hvor i svarte ¤%&/##!!! er hullet i ozonlaget når du 

trenger det??? Les mer og se de flotte bildene ved å trykke HER!

04.01.06 Restplasser til "Stella Alpina" 2006

Redaksjonen har noen få restplasser til ovenstående arrengement ledige. Dersom du er interessert i en av 

disse må du sende en e-post til redaksjonen snarest, og SENEST innen utgangen av måneden. Vennligst 

IKKE innbetal penger, vi vil først se hvor mange som etteranmelder seg. Du kan lese om arrangementet ved 

å trykke HER!

02.01.06 SESONGSTART!!!

"Det er ikke til å tro!!!" "Her begynner sannelig mcsesongen før fylleesjuken er helt ute av kroppen første 

januar!!!" jamrer Oscar til redaksjonen. "Det blir jo aldri blir vinter her, hvordan skal jeg nå få foretatt en

"forsiktig optimalisering" av GS'n min i vinter???"

Oscar sikter til at han så langt har kjørt mc til og fra jobben og en tur til Per i Grimstad og tilbake i desember. 

Han kunne ikke motstå + 2,5 grader og sol første januar og tok en svipptur i nærområder opp på fjellet

"Lifjell" ved Hommersåk utenfor Sandnes. "Suverene forhold" fortsetter Oscar. "Etter en kort tur langs en 

lokal tursti rett bak huset var det litt asfalt før den flotte grusveien opp på fjellet." "At bommen var stengt er 

ingen hindring" "Nå skal jeg vaske av sykkelen skitt og dritt og sette den oppå løftebordet." "Av skal diverse 

plast og så skal det føyes til litt ekstrautstyr som svært få har på sykkelen sin" fortsetter han med et bredt 

glis. "Sa tenker jeg kompisene blir imponert!!!"

Redaksjonen slutter seg til konklusjonen om at enkelte vil bli imponert, vi er bare ikke helt sikre på av hva? 

Uansett, redaksjonen har plukket ut et knippe bilder Oscar tok på turen slik at dere kan vinterdeppe januar 

mens vi venter på sol og sommer. Men, fortvil ikke, sola har snudd, det er lys i enden av tunellen! Det 

planlegges en tildlig sesongstart med "Deutsche Ausflug" i mars i god tid før påske.

I mellomtiden vil redaksjonen kjøre en ny runde med "garasjerapporter" og oppfordrer alle til å sende inn sine 

bidrag og bilder. Spesielt Geirs garage er av interesse: Vil han få sykkelen klar før St. Hans i år? Vi vil

forsøke å legge ut en litt sær link hver uke, og kommer med oppdateringer på aktivitetssidene regelmessid. 

Datoer for arrangementene vil bli satt i løpet av januar. Stella Alpina går din gang, også her kommer vi tilbake 

med oppdateringer.

Ellers merker vi oss at Odd har fått sin egen allroadspalte i mc-avisa. Det ser ut til at redaksjones "Absolute 

Rubbish" spalte er flyttet over dit, denne er nå nedlagt i allroad-mc. Redaksjonen ønsker Odd lykke til med 
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sine innlegg, og gleder oss stort til nye betraktninger om ikke eukllidisk geometri og mctilnærming i General 

Ripleys ånd!

PÅ GJENGRODDE STIER? GÅTUR? THE WORLD IS YOURS!!! TOWER OF POWER?
HAVE YOU SEEN THE

LIGHT?
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17.02.05 Ny aktivitet lagt til i kalenderen!

Å være performancekunstner forplikter. Allroad-mc har påtatt seg rollen som en viktig
formidler av ekte "grasrotkultur" i mcnorge. Her er det ikke snakk om floss, opera og sherry i 

pausen (selv om vi ikke går av veien for det heller, red.anm.) men en rotekte, norsk "køntryartist" i sitt rette 

miljø. Nei, vi snakker ikke om Heidi Hauge, Bjøro Håland eller andre storheter. Neida, her

snakker vi om selveste Arly Karlsen. Fra kristiansand. Arly, som for øvrig har gitt ut hele 10 LP 
plater har delt scene med andre fremragende artister og band som Joanne Cash Yates (Johnny 

Cash lillesøster, red.anm.)), Billy Yates, Bellamy Brothers, Dale Watson, Wanda Jackson, Bjøro 

Håland, Johnny Logan, Tamra Rosanes, Joy Adams, Erin Hay, Lucie Diamond, Billy Don
Burns, Heidi Hauge, Arne Benoni, Tomboola Band, og tallrike andre mer eller mindre kjente 

artister. 

Det er derfor en glede å presentere Arly som hovedartisten på årets kulturelle høydepunkt i klubben. Stedet 

er Ose i Setedal, helgen er 20 - 23 juli. Andre artister som skal opptre samme helg: Dwight Yoakaham, Ove 
Støylen, Mr Jack & The Daniels, Åsmund Åmli Band (her har du muligheten dersom du gikk glipp av ham i fjor, red.anm.) 

samt G.Thomas. Les mer om dette og de andre arrangementene i år ved å trykke HER! På siden for denne

aktiviteten finner du, foruten link til festivalens webside, forslag til overnatting. Veiforslag til / fra treffet 
kommer etter hvert.

Til uka kommer (muligens) løsningen på Redaksjonens gåte (se gjesteboka , innlegg 21, red.anm.) Det kommer 

pikante deltaljer om enkeltmedlemmer, samt at vi kommer med mer turstoff. Følg med, følg med...

15.02.06 A man and his machine...

Dennis Lenart heter en svens GS kjører. Redaksjonen har kjent Dennis gjennom noen år, vi 

nevner i fleng: GS treff i Norge 2003, GS grus i Øje 2004 og Vesterhavsrally i Danmark 2005. 

Dennis er, etter redaksjones vurdering, ikke mannen med de største bokstavene. (kledelig diskret, 

red.anm.) Men, Dennis er mannen med det store talentet. I vinter har Dennis skrudd litt på en 

BMW R 100 GS. For å si det forsiktig. Dennis har sandblåst, forsterket og lakkert ramma. Han 

har byttet forgaffelen til "upside-down." Ok, det kan vel alle tenker du? Ja, vi vet nå ikke. Men, 

her kommer noe av det ikke alle kan! Hva sies om montering av Øhlins bakdemper med
egenkonstruert lenkearmsystem? Eller montering av svingarm fra R 1100GS? Da Dennis fant 

ut at sykkelen ikke lenger sporet grunnet denne nye baksvingen må du ikke tro han satte seg 

ned og sa : "ja, ja, synd, det går nok! 

Neida, Dennis eiket om den originale bakfelgen med 20 m.m offset!!!! I tillegg er sal, lakk og det meste i en 

klasse for seg!!! Dersom du ønsker å se mer, trykk HER!

14.02.06 Kjeder du deg i vintermøtket?

Får du noia ved tanken på Idol, vin og stearinlys? Er sykkelen nedpakket for vinteren? Har

vinterdepresjonene og PMS (parkert motorsykkelsyndrom, red.anm.) tatt overhånd? Er kontoen like tom 

som sjelen? Ja, da kan kanskje denne lille leken hjelpe deg gjennom dagene og kveldene. 

dette handler ganske enkelt om tidtrøyte, få tankene vekk fra snø, is og kulde en stund og sette 
i gang hjernevinningene. Dersom du er matematiker eller på annen måte har innsikt i tallene og 

logikkens fantastiske verden vil du sikkert løse opp i floken umiddelbart og på en rask og 

effektiv måte. Vi andre (som spontankjøper mc uten tanke på tall, red.anm.) sliter oss gjennom forsøk på 
forsøk uten å riktig nå frem til løsningen. Dersom du finner den er gjesteboka stedet. Poeng til 

førstemann med riktig løsning! Selv sliter vi...

Reglene er enkle, froskene skal bytte plass. Trykk på bildet over for å komme til oppgaven...

13.02.06 Nytt medlem i Allroad-mc
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Vårt nyeste medlem heter Frode Isaachsen og er fra Oslo. Frode begynte sin allroadkarriære 

på en Yamaha customsykkel med mønsterdybde som en tusjstrek og kjøreegenskaper på grus 
som bambi på isen. Frode deltok nemlig på "International allroadtur 2005" med denne sykkelen. 

Turgeneral Odd oppsummerer ferden over Bølia mellom Eidskog og Årnes på følgende måte: 

"Det var helt jævlig!" "Alt slang hit og dit i grovpukken, sykkelen styrte ikke i dag hele tatt!" 

"Heldig vistte ikke Frode om disse problemene, ei heller visste han nor om gruskjøring, så
forventningene var vel ikke så høye?" Det er det redaksjonen alltid har sagt: Går det ikke på full 

gass, prøv med mer gass! Frode skriver følgende i sin mail til redaksjonen:

Herr redaktør / Webbmaster, jeg føler meg moden for å søke om opptak i Deres Ædle klubb. Jeg var som De 

kanskje vet deltaker på Allroad International i fjor ( 2005 ) med min Yamaha XV1000SE, Midnight Special. I 

2006 er det Allroad International, full pakke og Suthern Comfort som er booket. Italia har eg ikkje pengar til. 

På sensommeren 2005 solgte jeg nevnte MC for så å kjøpe en BMW R1100GS 1995 modell med kun noen 

få kosmetiske lyter og en noe rastløs gange ved deffensiv kjøring. Grunnet denne motoradferd har jeg døpt 

vidunderet "Sturmpanzer". Den som haster av sted. I skrivende stund er deler av de kosmetiske deler under

bearbeiding, hvordan dette går vet jeg ikke men kanskje det blir en forbedring. Jeg har foretatt testen som ga 

følgende svar:

1 b

2 d

3 a

4 d
5 a

6 d

7 a
8 c

9 b

Så var det dette med førervekt, oppfatter dette som et spørsmål om jeg er tung nok, og det håper jeg med 

mine 105 kg uten hjelm men med hangover fra vinterblote. Når det gjelder forslag av ymse slag har jeg bare 

dette:

1. "Kjøre MC, bli kjent med de infødte (pule) kaffepause, og Øl eller en skarping eller begge deler og mye 

juging før natten faller på.

2. Vinteren er som kjent et helvete for oss pyser (snakker om meg selv her). Et treffpunkt hvor vi kan ta en øl 

se på filmer og hoie litt sonn dann og vann hadde vært fint, men det blir til neste vinter nå er det vår. Håper 

søknaden er utfyldende nok, og imøteser Deres positive svar.

Forøvrig kan ikke bilde av MC fremskaffes før om ein stund, må monteres først, førarbilete jo da det kan vel 

fremskaffes etter hvert det også. Frode Isaachsen

Redaksjonens kommentar:

For Frode er det kjøringen og ikke konkurransen foran cafevinduet som er viktig. Way to go Frode,
redaksjonen ønsker deg velkommen som medlem i allroad-mc. Vi håper å se mye til deg på arrangemntene 

våre i år.Bildet av Frode ved langbordet (får du se ved å trykke på bildet av Frode, red.anm.) er fra Skybikers årlige 

rundtur i sørnorge og et tatt av Papparazzi bak "Dølen Hotel" på Evje i Setesdal-

09.02.06 Rettelse, feil i innlegg av 03.02.06!!!

Redaksjonen har vært i kontakt med vårt nyeste medlem så langt, Thor fra Ålgård i Rogaland. Thor påpeker 

følgende overfor redaksjonen:
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1. Hans svar på allroadtesten er ikke publisert. Her kommer de: 1c, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7a, 8a. Thor er 

tydeligvis på a-laget!
2. Thor skriver navnet sitt THOR, ikke Tor som redaksjonen kom i skade for å skrive.

3. Thor påpeker redaksjonens manglende geografikunnskaper, og sier at "dagsturen" han kjørte ikke var fra 

sørtyskland, men fra Gardasjøen i Italia til Hirshals i Danmark. En rask sjekk med Garmins "Map Source" 

viser at dette er omkring 170 mil. På en dag. Men 1150 GS. Redaksjonen er imponert. (og har lært litt 
goegrafi)

4. Thors 1150 GS er ikke en 2001 modell men en 200 modell kjøpt ny i juli 2000. (alle 1150 SG unntatt de aller første 

er like, red.anm.)

5. Thors mchistorie kan oppsummeres på følgende måte: (sakset fra Thors mail til redaksjonen, red.anm.)

- D et begynte i -73 med en MZ 125, 1970 mod ?( det siste året det gjekk an regestrere 125 cc som lett mc) 

til 1800 kr, 

- Forsette med en Suzuki 100 cc 68? mod sommeren 74 til kr 700? det er den forste året den kom kom til 
Norge.

- Tidlikt i 75 byttet MZ i en Suzuki GT 250 med 350 cc sylindre

- Byttet inn Suzukien i Ny Suzuki GT 750 til kr 21300 september (min egen bursdags gave!!18 år den uka)
- Den blei byttet i bil våren 76.

- Ny Suzuki våren 81 en ny GSX 750 til kr 27400 + en Suzuki 250 kross.

- Til jul + - blei det det ny litt brukt (630km) 81 mod Suzuki GSX 1100 til kr 42000 ,den fekk litt gull og krom 

og 20 strøk med wett look klarlakk , det blei en utrolig dybde i lakken +++
- I 84 blei den byttet inn i en ny Honda VF 1000, til 57000 kr ??? 

- Den blei bytta i 85 i en Fj 1100 i 85 .

- April 86 blei Suzuki GSX 1100R inkjøpt kr 89600 den var så bra at den blei verande til sommeren 96 ,
- Då kjøpte eg en Ducati 851 91 mod med 5000km på telleren til kr 160000, den var der 2" rustfritt orginal### 

carbon annlegg uten innmat!!! 

- Den blei byttet inn i ny BMW 1150 GS I JULI 2000, HAR FORSATT bmw"n

Oppsummert kommer redaksjonen frem til totalt 11 motorsykler + en tvilsom bil. (I dag er det Range Rover 
som gjelder) Thor har lovt oss en del retrobilder på disse kjøretøyene, men akkurat nå tror vi kan ratter ubåt 

på de store dyp i atlanteren. Redaksjonen har måttet redusere aktiviteten sin noe denne uken, dette skyldes 

diverse virus som herjer i kroppen til webmaster. Til uka har vi et nytt medlem, oppdatering på
aktivitetsfonten, samt at "Stella Alpina" lista er klar. Følg med, følg med...

06.02.06 Trondomatic Mk II

Noen ganger strekker vi bare ikke til! Nei, jeg snakker ikke om kjøreferdigheter eller forståelse av mekaniske 

innretninger. Ei heller er det her snakk om erotiske kvaliteter blant medlemmene. Nei, vi snakker om 
basisversjonen av hardwaren "mann." Inne enhver mann er det nemlig en harddisk, noen vil kalle det 

hjernen, men ikke alle er enige at menn er utstyrt med hjerne. Vi kaller det heretter bare for "lagringsmediet."

I "lagringsmediet" er det lagret mye rart, og informasjon derifra kan føre til mange rare reaksjoner og atferd 
som omgivelsenen undres over. Denne gangen kommer undringen fra egne rekker, dvs. fra et ikke navngitt 

medlem i allroad-mc. Redaksjonen setter kildebeskyttelse og anonymitet svært høyt, i vil derfor kun kalle 

ham "Odd" videre i innlegget.

"Odd" har observert flere av klubbens medlemmer i ulike settinger, ute og hjemme. Noen ganger undres 
"Odd" mer enn ellers, og "Odd" lurer på om det ikke noen ganger er klart for "format c: - enter" hos noen av

medlemmene. (det er ikke bare du som lurer "Odd", redaksjonen vil inkludere de fleste medlemmene i en slik prosedyre, red.anm.)

Bildene under illustrerer forandringen som skjer når "mann 1.0" oppgraderes flere ganger og til slutt ender
opp med store sikkerhetshull og en kompatibilitet som overgår det meste. Den siste oppgraderingen ser ut til 

å ha skjedd mellom "Skybikers" sesongavslutning i november 2005 og "Uddeholm Swedish Rally 2006" i 

februar 2006. Bildene taler vel ellers for seg selv. ...
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FØR OPPGRADERING ETTER OPPGRADERING

Videre utover i uka kan vi by på mer informasjon om sommerens aktiviteter. Redaksjonen avslutter sitt arbeid 

onsdag denne uka grunnet tur til Østlandet. Følg med, følg med... 

03.02.06 Nytt medlem i allroad-mc

Igjen er det "rogalandsgruppa" som vokser mest i klubben. Vårt siste skudd på stammen (så 

langt, red.anm.) heter Tor Ånesen kommer opprinnelig fra Oltedal, men bor i dag på Ålgård. Som 

mange andre i distriktet arbeider også Tor i "oljå." Siden Tor er svært fingernem her hans 
oppgave å styre miniubåter som utfører alle mulige typer oppdrag på flere tusen meters dyp. Til 

daglig styrer tor en 2001 modell BMW R 1150 GS som han kjøpte ny hos Motorhuset Rovik i 

Stavanger. Sykkelen er utstyrt med ei effektpotte, samt originale BMW sidevesker. I tillegg har 

Tor original BMW toppboks på sykkelen. Planene videre for sykkelen er å skifte ut 
katalysatoren med er vanlig Y-rør, samt å investere i GPS.

Tor har et miniverksted i garasjen Ålgård, her er både sveis, kompressor og diverse utstyr til alt mulig slags 

reparasjoner og modifiseringer. Bilene får stå utenfor. At Tor har dreisen på sveis og metall viste han bl.annet
ved å lage en antennebrakett i rustfritt stål til montering på speilet til Oscars 1200GS. Mer om denne 

modifiseringen ved en senere anledning.Tor deltok på GS treff i 2005, og han har, som så mange andre i 

klubben, en lang mchistorie bak seg.Hva sies om GSX med forgylte deler eller direktekjøring fra sørtyskalnd 

til nord i Danmark "på straken?" Redaksjonen ønsker Tor veølkommen i klubben og håper vi får se mye til 
ham på klubbens arrangementer i 2006.

01.02.06 Tilbake til snø og kulde?

Baard Meldahl-Johnsen heter en svært aktiv allroader fra Akershus. Sommer, høst, vinter og 
vår, ingenting hindrer Baard i å kjøre sin BMW F650GS Dakar land og strand rundt i inn- og 

utland. Denne vinteren har Baard, foruten å pendle til og fra jobb og runde 100.000km på sin 

GS (se gjesteboka innlegg nr. 13, red.anm.) Denne gangen had Baard vært en tur på

Elefanttreffet i Tyskland. Her er innlegget Baard ikke fikk lagt inn i gjesteboka:

"Ser at Oscar skal på Påsketur. Jeg var på omtrent samme turen i påsken for to uker siden. Traff Kawanor 

der også, men bortsett fra oss var det ingen flere skandinaver som var der. Hadde denne gjesteboka latt meg 

få lov å linke til hjemmesiden min kunne dere sett turen vi hadde for to år siden, men det går ikke :mad: . Det 

blir ingen påsketur på meg i år, det blir litt for sent i sesongen. I morgen derimot er jeg ombord når "Kronprins 

Harald" legger fra kai. I følge med BMWen blir det en KTM LC4 og en LC8. I Kiel har vi 85-90 mil før vi entrer 

det 50. Elefanttreffet :D :D :D Tror det kan bli en spennende tur. Ikke får vi lov å kjøre med piggdekk i 

Tyskland heller, så vi får se hvor langt vi kommer med piggfritt. " Rapport kommer nok til en webbside nær 

deg ;-)

Dersom du lurer på hvrdan turen gikk kan du jo surfe litt på Baards egen side ved å trykke HER!
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23.03.06 Alene mot alle?

Etternølerne betaler inn til klubbkassa. Det er i dag 27 av 48 medlemmer som har betalt kontigenten. 

Redaksjonen antar at omkring 10 medlemmer ikke ønsker å være med, og at vi ender på omkring 35 

medlemmer innen fristen går ut. Husk, 1. april er det definitivt slutt, da strykes du som medlem dersom du 

ikke har betalt. 

Det som redaksjonen merker seg er at det er en person som kjemper alene mot alle. Vel, i alle 

fall nesten alle. Personen det er snakk om er hverdagshelten Kjell. Der andre trekker seg unna, 

viker til side og lar det skure og gå gir ikke Kjell opp. Hans utrettelige kamp er viden kjent, ikke 

minst i gjesteboka. Kjell er ikke konfliktsky og han er ikke redd for å stå alene. Ja, for det er 

nemlig det hverdagshelten Kjell gjør akkurat nå. Redaksjonens siste dukk inn på allroad-mcs 

konto viste at det KUN er Kjell Bencsik blant tigergutta som har betalt medlemskontingenten for

2006. 

BRUBAKER?

"Dette må du få med på websidene" sier en oppglødd Kjell til redaksjonen. "Her står jeg opp mot GS mafiaen 

helt alene!" "Og syns jeg klarer meg godt i kampen" "Dessuten er det masse GS psykopater i klubben, de

skal ikke få hvile et sekund i år!!!" "Dog savner jeg litt støtte fra de andre pinglene" fortsetter Kjell. "Uansett 

skal GS mafian'n få kjenne hva Tiger'n er god for , jeg prikker inn arrangementene og lader med skarpt"

avslutter han før han går tilbake til pus og "kveldskosen." 

Redaksjonen oppfordrer resten av tigergutta til og umiddelbart komme på banen, betale

medlemskontingenten og prikke inn arrengementene de også. I morgen er det helg og redaksjonen drar på 

(fly) tur til Østlandet. Der blir vi værende til minst onsdag, hvilket betyr at det ikke blir noen oppdatering på 

websidene før tidligst torsdag neste uke. Til da, god helg, gå inn på nettbanken og betal lusne 150.- og få til 

gang til klubbens innerste hemmeligheter.

I faresonen akkurat nå: Warg, Skjefstedmoen, Bakken, Simonsen, Gjedrem, H. Larsen, Syrrist, Bolneset, 

Opseth, Sund, Ulrich, Myrlig Romstad, Terje Johansen, Lippestad. Snart er dere en saga blott - i alle fall på 

medlemslista... (Ulrich og Sverre får disp til å betale på et arrangement)

22.03.06 Ja de penga... Statusrapport, klubbøkonomi p.r. 21.03.06

25 medlemmer har betalt årsavgiften p.r. 21.03.06. Dette er en dag etter at fristen for å betale 

gikk ut, så vi regner med noen etterølere i dagene som kommer. 1.april (og dette er ingen tidlig 

aprilspøk folkens!!!) stryker redaksjonen nådeløst de som ikke har betalt kontingenten. Dersom 

du har glemt dette, eller nøler litt gjentar vi her kontonummer og beløp: Kontonummer: 

9713.50.16326 og beløpet er kr. 150.- Den litt kjappe leser har trolig allerede regnet ut at det er

kommet inn 3750.- på klubbens konto. Med renter osv. merker vi oss at det korrekte beløpet er 

3750.50. Så har redaksjonen betalt webhotellet, det er kr. 2023.75 og andel av bredbåndslinje 

til frk. Gustavsen på kr. 698.-

Begge deler gjelder et helt år. Tilbake på kontoen står det p.r. 21.03.06 kr. 1028,75. Redaksjonens

økonomiske konsulenter jobber med å utabeide et regneark som gir løpende oversikt over klubbens 

økonomi, og det vil bli opprettet egne medlemssider for betalende medlemer der det vil ligge et oppdatert 

regnskap Sidene vil være på lass før påske og linken vil ligge under underkategorien "medlemmer." Det vil bli 

annonsert i denne spalten når sidene er på plass, og du sender en mail til redaksjonen for å få tildelt 

brukernavn og passord.

Står DU i fare for å bli strøket av lista? Betal i dag! Oppdatert medlemsliste kommer etter 1. april.

SISTE - SISTE!

I natt gikk det inn 150.- til på kontoen, ny saldo er da: 1178,75

21.03.06 Camel Rally 2005 – en lang tur – bare på gøy!
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Av Henning Bonnez, Stavanger.

Camel Rally er noe for sære personer, som ofte har følgende karakteristikk; hannkjønn (må alltid konkurrere 
om alt), har egen MC, liker å sitte på den i mange timer (trener gjerne etter samme prinsipp som på 

ergometersykkel, foran TV’n), har godt trent urinblære, liker å se mange nye steder (et glimt i hvert fall) hver 

dag, og tåler dårlig vær. Videre tror han, at han selv er en taktikker og strateg av dimensjoner, i forhold til

rutevalg, og tidsforbruk. Det hele går ut på å samle så mange poeng som mulig, langs en valgt rute, i løpet 
av 24 timer. For å få sagt det med en gang, ikke kjøre lengst mulig, fortest mulig, eller kjøre i 24 timer i ett 

strekk. Soving gir poeng, og antall kilometer gir ingen poeng. Fartsbøter gir trekk i poeng, så sikkerheten er

ivaretatt.

For min del startet det med avreise fra Stavanger på fredag 29. juli. Veien gikk opp til Sirdal, og 

via Suleskard til Setesdal. En kjent vei, som er utrolig morsom, med mange svinger og lite 

trafikk. Over til Dalen, og videre til Oslo, er det først litt mange humper, og tettere trafikk. Totalt

sett noen timer livsnytelse. Tyrigrava er ”innsjekk”, og kilometerteller kontrolleres. Noe utstyr gir 
ekstra poeng, så som verktøy, dekkfiks, bensinkanne, ekstra par hansker og annet som er lurt å 

ha med på en slik tur. Dette kontrolleres ved ankomst. Overnatting ble på et billig hotell, for å 

sikre en god natt med søvn, og ikke minst en god frokost. Samvittigheten var litt rusten,
ettersom jeg drepte en liten spurv på veien bort, men jeg sov likevel godt. 

GENTLEMEN - LET'S RACE!

Året før var det papirkart som gjaldt, men i år hadde jeg fått meg en GPS. Under planleggingen av rute, er et 

godt kart over Sørnorge bra. Så legges planen for den optimale ruten, før alle nødvendige fakta legges inn 
på GPS’en. Det er viktig å huske på at Norge og GPS ikke fungerer 100% sammen, og at en må ha med kart 

og kjøre for egen navigator i tillegg. Selv finner jeg ofte kortere veier en GPS’en, og slike momenter er jo

verdt å ta med seg i denne konkurransen.

For min del, så hadde jeg en strategi, om hvordan jeg skulle gå frem for å samle så mange 

poeng som mulig. Ruten ble lagt, og den startet gjennom Oslo tidlig lørdags morgen, der jeg 

fikk poeng for et bilde foran Sinnataggen. Deltagernummer var naturlig vis også med på bildet, 

slik at manipulasjon ikke er mulig. Vider gikk det i nydelig vær opp mot Hønefoss, i en ikke for 
treg trafikk. Det er poeng for fylkes-grenser, elgskilt og andre kjennemerker, samt steder som er

oppgitt på forhånd. Hønefoss, var et sjekkpunkt, som en må ha fire av. Samtidig gav det 300 

poeng. Videre til gruvene i Kongsberg, og nye poeng, foran et skilt. 

Ved Åmot, fikk jeg dagens første store pause. Det hadde gått mange timer, på spennende nye veier, med 

solen fra oven, og ingen trafikk. Tanken min var full, sykkelen sin tank tom, og magen min like så. Det fulle 

ble tømt, og det tomme fylt. Så var det av gårde igjen. Slike stopp er som regel planlagt på forhånd. Neste 
stopp er jo ut i fra full tank igjen. Naturlig vis stemmer ikke alltid sykkel og eier sine hulrom helt, men da får 

en stoppe der det passer best for eieren.

Fra Åmot gikk turen til Dalen, og det flotte gamle hotellet. Et bilde ble knipset, og jeg fikk smilt til 

noen turister, før turen gikk til demningen i enden av Rosskrepfjorden. Dette var kjente veier, og 
dyr utgjorde en større fare enn møtende biler. Bildet av demningen ga mange poeng, siden den 

er langt borte fra starten, og der er også en fylkesgrense, som gir poeng. Flekkefjord er i denne 

sammenheng like rundt hjørnet, og Lindesnes er videre på veien. Lindesnes er jo langt unna
startstedet, og gir også bra med poeng, men GPS’en sendte meg og min R1150RT ut på en 
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lang grustur, som ”aldri” tok slutt. Valgte ruten, fordi den ikke var grusvei på GPS’en, og det 

kjente alternativet var litt lenger.

En liten bommert, som krevde mye energi, og tid. Men det var jo gøy å se hvor langt de hadde komt med den 

nye E39 langt inne i ingenmannsland.

Ved Lindesnes, ble det litt inn og ut av kroppen. Mer klær var også blitt nødvendig, siden

temperaturen nå var på vei ned. Solen var på god vei nedover i horisonten, og litt overskyet var 

det blitt. Men jeg krysset fingrene og kjørte videre. Evje var neste kontrollpunkt, før jeg tok av 

gårde i retning fergen Horten-Moss. Siste avgang var omring midnatt, og det var nå ikke så 

mange timer igjen. Arendal var et alternativ på veien, som ville gitt noen poeng, men det var 

ikke tid til overs. Naturlig vis kom regnet, og farten gikk ned inne på de mørke, trange og våte 

veiene, som det er en del av på Sørlandet. Noe grus ble det også her, og etter hvert ganske så 

kaldt. Når det sluttet å regne, og jeg tørket litt, steg heldigvis temperaturen i kroppen.

Fergen nådde jeg med god margin, vel 20 minutter før avgang. Godt beregnet, med tanke på at jeg hadde

kjørt siden åtte om morgenen. Viktig å ha noen steder en kan kutte av ruten, slik at ikke alt går rett vest, på 

grunn av klokken. Hastigheten på den kan som kjent ikke reguleres, og da må vi regulere på noe annet.

På andre siden av fjorden var det ny vurdering; opp eller ned? Søvn ga 1000 poeng per time, 

og mitt snitt ville være under 500 poeng per time. For alt i verden måtte jeg ikke gå glipp av fem 

timer med søvn! Tok nedover, mot Fredrikstad, og torget med statuen der – nye verdifulle 

poeng. Så at det var tid til en tur ut mot Hvaler, som ville gi mange poeng, og kjørte ut. Regnet 

var på ny over meg, men det var ikke så kraftig nedbør. Etter en del fotografering i området, 

vendte jeg hesten om, og tok tilbake mot Tyrigrava. Ikke langt unna, sov jeg under et halvtak. 

Vekking ble satt på mobilen, og endelig fikk jeg noen timer uten hjelm. 

Fikk en stopp på fem timer, før jeg tok ned til det som vi må kalle målområdet. Det var da 12 minutter igjen, 

før det hadde gått 24 timer, og jeg var fornøyd med mine disposisjoner av tid. Men alle damene som skulle 

stått der lettkledde manglet, trolig på grunn av det dårlige været

Rallyet sin leder, skulle hjem og se over alle bilder og annen dokumentasjon fra deltagerene, 

før en verdig vinner kunne kåres. Jeg for min del, hadde nå kvilt så lenge under taket, at 

hjemturen stod for døren. Nå regnet det ganske bra, og verre skulle det bli. Byttet hansker på 

vei ut av Oslo, og var kald. Måtte legge en plan for hjemturen. Det ble tynne hansker til 

Telemark, der jeg stoppet for å fylle bensin. Tok på tørre, tykke hansker, og kjørte hjem til 

Stavanger. Hadde bare et lite stopp på Evje, siden det nå regnet noe mindre. Hjemme ventet 

det varme og mat, og det var virkelig noe jeg hadde savnet etter godt 2000 kilometer med 

Norsk klima, på norske veier

HER ER JEG I ÅM!

I 2006, da stiller jeg igjen! Og jeg oppfordrer alle lesere til å ta utfordringen. Se 

også på nettsiden http://www.camelrally.no/ Kvinner var i fjor helt i teten, og jeg 

håper noen av dem er med også i år! En fin tur, som er som en lager det til selv –

en nytelse, eller en jobb

Redaksjonen er dypt imopnert og grønn av misunnelse over denne bragden. 

Dersom du lurer på hvem som vant rallyet i fjor kan du trykke HER! I morgen 

kommer en oversikt over klubbens økonomiske situasjon...følg med, føg med...

20.03.06 Årets andre og tredje tur for redaksjonen! (se innlegg av 02.01.06, red.anm) 

Redaksjonen vet at det er flere som kjører hele vinteren (Kawanor og Bård f.eks.) men vi vet også at de fleste 

enda ikke har tatt frem sykkelen. Redaksjonens andre tur i år var på imponerende 8.6 km og

gjennomsnittshastigheten var på måtelige 23 km/t. Ikke imponerende kanskje, men til gjengjeld ble den 
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gjennomført uten hansker og i dongeribukse! (se kart og info) Oppglødd av Terje Størksens imponerende 

rundtur i Ryfylke lørdag (Haugesund - Ølen - Sand - Hjemleland - Tau - Jørpeland - Oanes -Sandnes -Stavanger - Haugesund), og 

med 1200GS'n klar i garagen måtte vi jo bare ut og kjøre søndag. En kort research viste at Sigmund befant

seg i Flekkefjord. Dit er det en 11 - 12 mil fra Sandnes langs RV 44 (kanskje norges fineste mcvei?, red anm.) også kan 

en ta E39 tilbake. Akkurat en passende tur på en søndag i Rogaland når en ikke er ivrig bedehusgjenger.

Allerede kl. 09.00 viste gradestokken pene + 3,4 grader, og selv om himmelen var dekket av et lett skydekke

var det meldt greit vær uten nedbør ut over dagen. GPS'n ble hentet fra Touratechholderen på sykkelen og

klargjort med oppgraderte kart fra Garmin over Norge, Sverige og Danmark, samt Tyskland til og med 

Hamburg. Etter at dagens rute var laget ble det gjort forsøk på finne resten av kjøreutstyret fra i 

fjor...hmmm...la meg nå se...la jeg ikke hanskene på kommoden etter siste tur tro? Og buksa, jeg mener 

bestemt at den ble sparkt bort i hjørnet sammen med støvlene? Jakka ble da vitterlig hengt på stolen i stua 

sammen med diverse undertøy? Mon tro hvorfor en ikke kan reversere denne prosedyren og fortsette der en 

slapp på en måte? Men, som vi alle vet, er det ikke slik det virker! Etter at utstyret var gjenfunnet på de 

underligste steder i huset, (skapet og sånn) var det bare å sette seg ved pc'n og skrive del en av innlegget. Det er 

nå gjort og resten gikk på følgende måte:

De som har kjørt RV 44 vet at den fra Stavanger til Sandnes er en vanlig kystvei. Ikke spesielt 

spennende, 60 soner, lyskryss, rundkjøringer m.m., og slik fortsetter det et godt stykke ut over 

Jæren. Det blir litt bedre etter Skjævelandsbrua. Landskapet åpner seg, en kan se havet og de 

karakteristiske steinjærene på Jæren. Fredeles er det 70-soner som dominerer, men en kjenner 

pulsen går roligere og en begynner å nyte turen. Ved siden av veien dukker det opp et og annet

nedlagt fyr,og skilt med "dit og datt brygge" kommer på løpende bånd. Inni hodet mitt lød "Jag 

trivs best i öppna landskap..." og det var tid for en fotosession ved rasteplassen på Hårr. Her 

går veien helt ut i havgapet og jeg så for meg noen supre bilder. 

Dessverre hadde en idiot av en turist plassert en ubrukelig campingbil midt i beste skuddlinje, men et bilde 

ble det da. 

Etter denne rette opplevelsen var det tid for svinger. Ved Brusand endrer terrenget seg dramatisk, her 

ligner naturen ikke noe annet i Norge. Svaberg, skog, skjærgård og hav om hverandre. Og midt inne i alt

sammen en fantastisk mcvei som er "tredimensjonal"! Selv om sola skinte hadde jeg som utgangspunkt at alt 

som lå i skyggen, var vått eller på annen måte så mistenkelig ut var glatt som bare f! Dette fungerte greit, det 

er helt utrolig at man kan kjøre en mc rundt svingene helt oppreist, eller kanskje litt hellende utover når man 

tror det er glatt. Alt gikk fint, og ved tunnellene i Jøssingfjorden var det tid for en ny fotosession. Det var da 

jeg oppdaget at det var noe dritt på linsa, men av en eller annen grunn, trolig lyst til å kjøre, droppet jeg å 

gjøre den rent og fotograferte i vei. Det angret jeg på når jeg kom hjem, dersom bildene er litt grå på midten 

er det grunnet dette.

JØSSINGFJORDEN HOLE IN ONE? THE ROAD TO HELL?

Gjennom tunellen og ned bakkene gikk det kjempefint. Jeg bare gliste, asfalten var tørr og sykkelen gikk som 

aldri før. Rart med det der gitt, sykkelen har alltid en 20 - 30 hester mer om våren enn om høsten! Langs 

kaia, en båt laster eller losset et eller annet, sola skinte livet

le...WWWWWWOOOOOOOOOOOPPPPPPSSSSSSS!!!!!!!!!! Plutselig sa framhulsfriksjonen takk for seg!!! 

Sånn helt uten forvarsel lissom! Armer og ben, febrilsk aktivitet for å holde sykkelen på hjula, den var nemlig 

på vei til å "lowside" skikkelig. Som om det ikke var nok forsvant festet for bakhjulet og gitt! Det er i en slik 

situasjon en reagerer instinktivt, og det var nok det jeg gjorde. Sykkelen var virkelig på vei ned!!! Plutselig
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fant forhjulet ut at det skulle styre litt igjen, og øyeblikket etter fant bakhjulet ut det samme. Dette medførte at 

fra å være godt inne i en "lowsider" gjaldt det nå å unngå en "highsider" for enhver pris. Igjen armer og bein i 
alle retinger, styret slang hit og dit og pluselig var alt under kontroll igjen like fort som det oppstod. I en slik 

situajson er det kun en ting som gjelder: FLAKS! Det hadde jeg i dag, ingen skrammer, litt vondt i ene 

leggen, den spratt opp fra asfalten og inn på ramma bak et eller annet sted. 

Derfra til Flekkefjord var det glatt som F! Sakte og pent, rett rundt svingene og frem uten flere incidenter kom 
jeg. En liten sladd i en bakke, ellers ok. Vel fremme ble jeg møtt av Sigmund og vi fikk oss kaffe og litt mat.

Tilbake var det E39, kjeldelig men effektiv. Middag og så en tur på kino for å se "Walk the line" om deler av 

livet til Johnny Cash. Anbefales! 

I morgen kommer en reiseskildring av en mctur det er klasse over foretatt i fjor sommer. Men, ikke med GS 

den gangen... Følg med, følg med...

17.03.06 SISTE SISTE!!!

Det er kommet redaksjonen for øret at det, foruten Wunderlich og Biltemakataloger var et "VI MENN" som 
ble gjennomgått på årets SC møte i Arendal onsdag. Spesielt sidene rundt midten av blaet ble gransket. God 

helg!

17.03.06 "Southern Comfort" i boks. 

"Vi må tromme sammen til et SC møte sammen med Per og Ivar før påske, hva syns du?" "Eg 

vet'kje - det kjæme så lite ud av dei der møtane i klubben" "Fint, dersom det hadde kommet noe 

ut av møtene, arbeid og slikt, hadde vi unmiddelbart avsluttet dem!" Omtrent slik lød dialogen 

mellom redaksjonen og jærbu'n i januar i år. Årsaken var en unnskylding til å stikke til sørlandet 
på mc, drikke litt øl og karre seg tilbake. Slik ble det ikke, jærbu'n måtte på arbeid for NSB og 

redaksjonens leder i embeds medfør til Arendal i går. Men, møte ble det allikevel tordag kveld. 

uten jærbu'n, men med Oscar, Per og Ivar. Tema for møtet var Southern Comfort 2006.

Skeptisk jærbu? (Foto: Terje Størksen)

Møtet startet sent og etter en lang velkomsttale, godkjenning av fremmøtte representanter og

godkjenning av saksliste startet første post på programmet: Gjennomgang av den nyeste 
"Wunderlich 20 Jahre" jubileumskatalog. Dette tok selvfølgelig noe tid, og litt peanutter av 

merket "Polly" kom på bordet i to skåler av gjennomsiktig, klart glass. Katalogen ble behørig 

gjennomlest og kommentert, de forskjellige "gadgetene" nøye studert. Etter et par timer var vi 

ferdig med dette viktige arbeidet, og etter en rask gjennomgang av katalogen "Biltema 2006",

samt den obligatoriske klagingen på motorsykkelforhandlerne og BMW i særdeleshet gikk vi 

over på selve SC delen av møtet. Forresten, nå var det kommet "en del" øl på bordet. I 

forskriftsmessige glass naturligvis. 

I arbeid for deg? (Foto:paparazzi)

Det var en kveld for de store diskusjonene. Flammende appeller ble avløst av dype prisipielle

diskusjoner og stående applaus. Den ene taleren avløste den andre, det ble krasse 

replikkvekslinger og friske diskusjoner. Som i alle seriøse forsamliger var diskusjoneneharde, 
men saklige. Personangrep ble unngått og til slutt kunne forsamlingen enes om en felles

uttalelse: Det blir "Southern Comfort" 9 - 11 juni. Stedet blir vegvesenets nedlagte brøytestasjon 

på Moisund, omkring en mil sør for Evje i Setesdal. Fra programmet kan vi asløre følgende:
Allroadtur på omkring 20 mil i svært historiske omgivelser, samt "enduro surprise" for de som 

ønsker det. Det er syv sengeplasser i hytta, på gulvet og i sofaer og på gulvet er det plass til 

mange, mange fler. Utenfor er det god plass til telting for de som ønsker det. Følg med på 

aktivitetssidene for mer informasjon om dette arrangemntet etter påske.

"El Comanddante" på SC i 2005. (Foto: paparazzi)

15.03.06 Ønsker du en tidlig sesongstart? 
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Da er kanskje Touratech Nords Frühlingstreff 8. april noe for deg? I mailen redaksjonen har mottat fra 

innehaveren Jorg står det:

Frühlingstreff bei TOURATECH - NORD

am 08.April 2006 von 10:00-18:00 Uhr

Das TOURATECH - NORD Team lädt zum Saisonstart ein

* Information und Spaß mit vielen gleichgesinnten Motorradfahrern 
* Es gibt zahlreiche Neuheiten und Verbesserungen unserer schon 

ausgezeichneten Zubehörteile

* Unsere Produktpalette steht zum Testen und Begutachten zur Verfügung. 
* Die neue Desierto 3 steht als Komplettumbau zum bestaunen bereit 

* Alle gängigen GPS Navigationsgeräte können getestet und vorgeführt werden

* Es wird Frühlingsangebote geben ( nur in der Geschäftsstelle Hamburg ) 

* Natürlich sorgen wir - wie immer - zu moderaten Preisen für Euer leibliches Wohl.

Schrauben - Wissen - Handeln / 50 Euro pro Person inkl. Kaffee und kleiner Stärkung

Unter kompetenter Anleitung an kompetenten Ort:

In kleinen Gruppen in der Werkstatt und den Schulungsräumen des TÜV Nord in Norderstedt werden wir 
Grundwissen über Motorradtechnik erfahrbar machen. Wir zeigen und erklären einfache Einstell-, Prüf- und 

Wartungsarbeiten an Bremsen, Elektrik, Federung, Kette, Kardan, Lagern und Reifen. Wir weisen auf 

typische Mängel bei der Hauptuntersuchung von Motorrädern nach § 29 (TÜV) hin und zeigen, wie sie 

vermeidbar sind. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Das eigene Motorrad kann mitgebracht 
werden, andere Maschinen stehen zur Verfügung.

Außerdem möchten wir folgende Themen ansprechen:

. Erhaltungsarbeiten während der Winterpause

. Tipps zur Vorbereitung, Fahrsicherheit und Ergonomie des Fahrens

. Vorbereitungen zum Saisonstart

. Werkzeugkunde

. Zuordnen von Technikbegriffen

. theoretische und praktische Übungen zum Durchführen von Wartungsarbeiten

- und als besonderes Angebot -

. Hauptuntersuchung des eigenen Motorrades nach § 29 (TÜV) ist gegen Gebühr möglich.
Treffpunkt:9.00 Uhr TÜV Nord, Hans-Böckler-Ring 10, 22851 Norderstedt. Ende der Veranstaltung ca. 13.30 

Uhr

ANMELDUNG unter www.touratech-nord.de

Mit bestem Bikergruß,

euer Touratech-Nord Team

13.03.06 I feel so lonesome in my saddle since my horse died... part II

Redaksjonen har i lengre tid vært bekymret for rekrutteringen til mcnorge. Ikke bare er nye (og 

brukte, red.anm.) mc svært dyre, dette gjelder også mopeder og lett mc, nei det er også lagt andre 

hindringer. Forsikringspremier, lettvektsklasse m.m. gjør at det ikke er lett å være balt dem som 

skal ta mcarven videre for oss inn i årene som kommer. En dag må vi desverre legge 
mchanskene på hylla og bli en del av den gamle, grinete og misfornøyde eldrebølgen. 

Redaksjonen ser frem til umiddelbart å bli svært åreforkalket og å få "hjemmekinoen" i gang. 

Der kan vi gjenppleve "Southern Comfort", tur til Istanbul, gjørmete myrhøl på Finnskogen og
ikke minst prøvekjøring av HP2. 

En av de som bærer arven videre etter oss gamlegutta videre er Odd Einar. Hans karriære på Tempo Panter 

er velkjent i klubben og godt beskrevet i MC-avisa i fjor. Odd Einar har, på tross av sin unge alder, eid en 
rekke tunge motorsykler, til i går var det en Africa twin som gjaldt. Odd Einar er også "Årets nykommer 2003"

i allroad-mc i 
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Odd Einar har solgt AT'n og kjøpt seg helt ny Honda XL 1000 V Varadero!!!! "Livet i krabbefeltet med Panter, 

XT, TA og AT er over folkens, nå er det venstrefila som gjelder" sier en oppglødd Odd Einar over telefonen til 
redaksjonen. "Og så må du oppdatere medlemssidene asså" tilllegger han og opplyser at han "gleder seg til 

å kunne uttale strofen: "Objects in mirror are loosing"" til kompisene før han drar varaderon i en lett sladd 

innover grusveiene på Finnskogen eller i cruisinghastigheter på Auobahn nedover i Europa.

Odd Einar er påmeldt til "Stella Alpina" i år. Dersom du stiller der og kjører "dero'n" opp på den toppen på 
første forsøket bøyer vi oss i støvet Odd Einar. vi er imponert allerede! Gratulerer med ny sykkel!!! (men, hva er 

det i den sprayflaska det står "chain lube" på da???)

10.03.06 I feel so lonesome in my saddle since my horse died...

Frode Negard på Kongsvinger driver med mye rart. Mellom montering av alarmer, kjøring av

bergningsbil for Falken, salg av biler og mc, samt familiehygge på "blakken" har Frode tatt seg 

til til å finne seg en mc igjen. Back in the saddle på en måte. Offeret denne gangen er, som

tidligere, en Honda "Africa Twin" "Adventure Sport" som det står på siden av den. Frode skriver 
i mailen til redaksjonen: "Min nye venn!" Det er en -97 mod. som er kjørt i benk , dysa opp og

K&N filter + 5HK på bakhjulet. Har i dag sittet i -3 grader og kost meg med no diverse små 

justeringer, den har topp boks og så har jeg tankveske med sidelommer fra Touratech . Let the 
summer begin , I can`t wait. Frode 

I tillegg til ovenstående merker redaksjonen seg ei uoriginal potte, samt "tapered" styre. Siden det er lenge 

siden redaksjonen så noe til Frode håper vi at dette bidrar til at han blir med på noen av klubbens utallige

arrangementer til sommeren. Siden det har gått i hest i det siste ar redkaksjonen i sin halhet lagdt årets 
kulturelle arrangement til et sted Frode kan føle seg hjemme - vi skal høre på hestejazz!. Sjekk

aktivitetssiden folkens, sett av datoer ellerede NÅ!

Ellers er det helg - snøen i Sandnes er nede på 1 cm eller to, sykkelen skal ut av garagen og til uka skal 
redaksjonen på testtur til Arendal. hvis været holder da. Reportasje kommer, følg med, følg med...

09.03.06 Dubbla fustasjopphengsforkoplinger!!!

Her er et innlegg vi har fått på mail fra den ikke helt ukjente "Kiss" alias Ole Kr. Såheim fra Nord - Odal. 

Jeg ser noen antydninger om en påstått utvidelse av min motorsykkelsamling herunder på dette fora? I og for 
seg så stemmer det at jeg har blitt eier av en 3 hjulet (har det ikke 3 sylindrer – da får vi sørge for at et har 3 

hjul, TRIPLE  TERROR!) av sovjetisk herkomst. Grunnen til dette plutselig oppståtte eierskapet - er at jeg 
nylig ble konfrontert med uttalelser jeg begikk for en del år tilbake - og under påvirkning av berusende midler, 

den tiden jeg studerte på Kongsberg. Jeg har kjent mange – som igjen har kjent mange – noen kanskje også 
med litt ”ustabile” tendenser, og dette har ført til at jeg nå har måttet ta konsekvensene av uttalelser som:

” … før je kjøper mæ en Ural, da vil je hæller bli søgin ta en feit, svett skjeggete kær…. ” eller ” …. Ural vil je 
faen itte ha om je får’n  kaste etter mæ …!”

Min egen uttalelse nummer en fantes det bare en utvei på, og uttalelse nummer to førte også til dette 

eierskapet i ren og skjær medfølelse med muskelfestene til den som skulle kaste Uralen. Videre ser jeg 
hentydninger om at jeg har sett lyset og kjøpt meg boxer?? Dette er jo det reneste skjære vrøvl og vås. For 
det første så er denne Uralen belemret med såpass elektriske feil så noe lys overhode ikke er å se - og som 

Uraler flest (?), så går den da heller ikke. For det andre – så har ikke denne Uralen boxermotor! Det ble lagd 
noen med en motorkonstruksjon som heter doublestroked flat single, og min er nettopp en slik. En annen
produksjonsserie hadde en tverrstilt 180° V twin.

For øvrig ser jeg noen mener jeg burde tatt skrittet fullt ut og kjøpt meg BMW???? Hvorfor? Tyskerne har 

tapt 2 kriger, de oppfant VW K70 og de flyr rundt i lærshortser og spiller tuba å spiser surkål. Dessuten – ”ta 
skrittet”? Altså fjerne det som henger i skrittet??? Det forklarer jo en del: når det som har hengt der er borte –

da er man klar for en BMW, eller? Når det gjelder Ural – så må jeg si meg enig med Hr. Gullerud som sier at 
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det her tross alt dreier seg om et høyteknologisk (av noe varierende grad kanskje?) fremkomstmiddel fra en 

stor romfartsnasjon.

ON TOP! FARGERIKT FELLESSKAP? LUFT INN, LUFT UT...

Eastwater Garages.

Kiss

07.03.06 Etter den søte kløe...

De fleste har vel fått sms eller e-post fra redaksjonen om medlemsavgiften og flere medlemmer 

har alerede betalt. Medlemsfordelene i klubben er i dag egen e-post adresse, eget webområde, 

tilgang til klubbens arrangementer, samt tilgang til klubbens rabattavtaler. Betalende

medlemmer får tilsendt dette på e-post på forespørsel. Vi kan i farten nevne at vi har svært 

gunstige avtaler på dekk, samt arbeider med en eksklusiv avtale på GPS. Ønsker DU å få 

tilgang til disse godene kan du betale inn årets medlemsavgift på kt. nr.: 9713.50.16326 innen 

20 . mars. Regnskapet legges ut i sin helhet på websidene. Det første klubbenskal betale er 

webhotellet som alene koster litt over kr. 2000.- / år, MVA inkludert.

06.03.06 Back in business!!! 

Redaksjonens PC er på nett igjen. Ingen filer har gått tapt, backupløsningene fungerte. Takk til Sigmund for 

mellomlagring av en 80 - 90 GB med musikkfiler . Uansett, det har vært vinterferie i gamlelandet, kanskje 

ikke så stort savn (da heller, red.anm) at siden ikke har vært oppdatert.

I nyeste nummer av MC - Avsia står det en artikkel om Ducati Multistrada og et intervju av Sigmund. 

Intervjuet er ledsaget av et bilde fra allroad-mcs rikholdige arkiv. Denne gangen med referanse og, så vidt vi 

kan se, umanipulert. Uansett, det er skruing på gang i "de tusen garasjer."

Her er del II av Vidar Gulleruds "Prosjekt BMW K 75 "GS""

Etter at K75’n kom i hus har det blitt en del fine kommentarer. Humoren rundt prosjektet har vært stor. Jeg 

har en kamerat i Nederland som heter Leo, han er engasjert i allroadmiljøet der ned på ”flatbygda”. Jeg 

sendte han et par bilder av innkjøpet og noen ord om hva som skulle gjøres. Det kom rask svar: Vidar, 

hvorfor har du kjøpt deg verdens styggeste motorsykkel! Vi kaller dem blokkfløyter her nede på grunn av den 

rare motorlyden. Dagen etter kom det en mail fra samme kar: I dag på vei til jobben ble stående og vente på 

grønt lys da en K75 kom opp på siden. Jeg tenkte på deg og kjørte hoderystende videre. Det er hyggelig 

med mail fra utlandet og Leo og jeg er like ”gode” i engelsk. ”Engelsken” vår har ført til en del humor opp 

igjennom årene.

Så var det prosjektet da. Siden sist er det meste kommet på plass. Tanken har fått sin nye form og jeg håper 

den rommer ca 30liter. Tanken på prosjektet hadde hatt et ublidt møte med en lyktestolpe og var av typen 

paddeflat. Toppen ble sagd av etter å ha fjernet bensinpumpa. Tanken er ganske innholdsrik med sine rør 

for, lufting, bensintrykk, retur og bensinfilter. Tanken er i aluminium, et materiale som jeg ikke sveiser selv. 

Så etter mange timers arbeid med tilpassing bar det til sveiser’n Lars Erik Sagen. Lars Erik som driver Saco

verktøy er utrolig dyktig til å sveise. Her er det ingen ting som er umulig. Hovedgeskjeften er produksjon av 

helautomatiske spesial maskiner for produksjon av alt fra automatisk steking av fiskekaker til produksjon av 

flydeler.
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TANKEN FØR ANGREP ETTER BRUK AV "BOKSEÅPNER" HER SVEISES DET ALUMINIUM

Etter at tanken kom på plass var det dags for produksjon av bakramme og sal. Orginalsalen er kuttet til 

monovariant og bygd opp med fastere materiale og tilpasset min bakende. Bagasjebærer er laget av 

standard rør kjøpt som metersvare. Bakskjermer er en Acerbis Baja kjøpt hos Crosscenteret Snellingen i 

Oslo. De har et stort utvalg av Acerbisplast. Framskjermen kommer også fra samme produsent. Gaffelen er 
tilpasset BMW’n sin styrekrone og det skal produseres en styrekåpe med holder for K’ns originalinstrument. 

Dette er kompakt og inneholder den info en trenger. Eksosanlegget er egenprodusert fram til lydempern som 
er en gammel Husqvarna variant. Demperen har fått nytt liv etter en omgang med glassblåsing og litt 

varmebestandig lakk.

Sånn ser det da ut så langt. Nå er det jo ”bare” igjen sying av saltrekk, ”litt” grunnarbeid og

lakk. Ved påsketider skal den være ferdig og det vil bli arrangert en avdukings seremoni. Her 
vil Pastor Ekeberg foreta selve avduking. Så om noen uker så kommer del tre i forvandlingen.

Lurer du på hvordan del en har blitt av? Den finner du i arkivet under januar 2006, datoen er 

10.01.06. Vi gleder oss til fortsettelsen Vidar...
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25.04.06 Visste du at...? 

...du kan finne delenummer til (nesten) alle BMW motorsykler og biler på nettet? På websiden 

RealOEM.com kan du lete deg frem til akkurat den delen og det delenummeret du trenger til din 

sykkel. Redaksjonen merker seg at de aller nyeste modellene er ikke er med enda, men hvem 

trenger vel deler til en ny mc? Redaksjonen tar heller ikke noe ansvar for om delenummerene 

faktisk stemmer, men layoutmessig ligner dette svært mye på BMW's eget system vi har testet 

ut en stund. (hysj, hysj.) Redakjsonen takker Anders Dihle for dette tipset. Dersom du har et tips 

om gode linker kan du sende den til oss ved å trykke på e-postlinken over. 

I morgen handler det om en "gjøkaktig lyd." Følg med, følg med...

SISTE - SISTE: Det viser seg at 1200GS faktisk står på websiden! Redaksjonen er imponert...

24.04.06 BMW GS FORUM I NORGE 

Elsket og hatet er GS'n, like fullt er den der og stikker, om ikke nesen, men i alle fall 

nebbet frem. Både titt og ofte. Et GS forum i Norge har vært etterspurt i gjesteboka 

lenge. Redaksjonen har vært noe nølende, ikke minst grunnet at det er mange, 

gode GS forum på nettet. Men, altså ingen i Norge. Ikke før Geir Viksmo Slettan tok 

saken. Geir Olav er 1200GS kjører og freelancejournalist i MC Avisa. Geir Olav og 

han kompis Tor Tolgersbakken har like godt tatt mål av seg til å "samle hele GS

Norge til et rike" under klubbnavnet Schnellpanzer F.V. Klubben har en egen 

webside, www.schnellpanzer.de

Allroad-MC har inngått et formelt samarbeid men Schnellpanzer F.V. I første omgang dreier dette seg om 

profilering av GS forumet. Hvordan saker og ting utvikler seg videre er det ikke godt å si, dog er det ikke helt

ueffent å ha noen GS bekjentskaper på Tynset. Mye grus der...

Allroad-MC ønsker Geir og Tor lykke til med prosjektet sitt og oppfordrer hele GS Norge til å benytte forumet 

flittig. Gå direkte til forumet ved å trykke HER! Forumet vil bli lagt inn under knappen "GS."

20.04.06 Nytt medlem.

Så kom den endelig, den første 1200 GS Adventuren i klubben. Selv om eieren har vært påmeldt til 

"Stella Alpina" tok han rett før påske steget helt ut og meldte seg inn i klubben. 7 april mottok redaksjonen 

følgende e-post:

Jeg kunne tenke meg å bli medlem, hva er forutsetninger for å komme i betraktning? For øvrig er jeg 

påmeldt (og betalt) Stella Alpina, og har også blinket ut andre arrangementer i regi av klubben. Jeg har ved 

kjøp av GS'en konvertert fra Italiensk (dvs Multistrada). Dagens lille debut med Adventuren bekreftet at jeg 

har gjort et godt valg:) PS. Jeg har tatt ut min nye Adventure 1200 i dag. 20 mil så langt, dette blir en bra 

sesong! Håper på positiv tilbakemelding!
Geir Olaf Østebøvik

Selvfølgelig er nye medlemmer velkomne, og med en slik imponerende doning er det bare å bli 

med. Geir Olav er opprinnelig sørlening, men bor i dag i Asker. Geir Olav forteller videre at han 

kar kjørt mc i åtte år og rukket å runde 100.000 km på syklene sine. Merittlisten viser følgende 

sykler så langt: HD sportster -90 (1996-1997), Honda VFR -99 (1999-2001), Yamaha FJR 1300 

-01 (2001-2003), Ducati Multistrada 1000 -04 (2004-2005). Som en liten kuriositet kan det 

nevnes at Geir hentet sykkelen sin samme dag som Sigmund hetnet sin nye Multistrada. Og at

de møtte hverandre i Vestfold, Sigmund på vei til Jæren og Geir Olav på vei til Asker. Verden er 

ikke stor.

Geir Olav forteller videre at han nå har fått kjørt en del med sykkelen og at førsteintrykket lover bra. Geir 

skriver: 

Innledningsvis: sykkelen er helt fantastisk, jeg kjørte 20 mil i dag, (07.04.06, red.anm.) og gleder meg til resten av 

påsken.  God følelse å sitte høyt med god utsikt, og med en god følelse av kontroll! Førsteinntrykket av 
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Adventure'n er positivt. Kjørte stort sett på 'rett frem' veier i dag så jeg har ikke fått lekt meg med den ennå.  

Vindbeskyttelsen er fabelaktig. Jeg har noe lett 'napping' i toppen av hjelmen, ellers er jeg godt beskyttet fra

fartsvind. Langt mindre turbulens enn 1150 GSA som jeg prøvekjørte for et par år siden.  Jeg kjører med 

setet i nedre posisjon, i øverste har jeg problemer med å manøvrere sykkelen når jeg skal 'rygge'. Jeg 182 

cm høy. Sittestillingen er meget bra og setet er passe mykt. Mye mykere enn Multistradaen jeg byttet inn :)  

Jeg har ikke fått kjørt motoren noe særlig hardt, men jeg kjenner den trekker bra. Noe vibrasjoner i 

fothvilerne på noen turtallsområder, GSA'en har andre fothvilere (uten gummi) enn standard GS. Sykkelen er 

tung å få opp fra sidestøtta når tanken er full, men når du kommer i gang er følelsen fantastisk. Hyggelig å 

gjenoppdage fordelen med speil.  Har ikke sett stort bak meg i de 2 sesongene jeg kjørte Multi :)

Redaksjonen ønsker Geir Olav velkommen i klubben.

19.04.06 Tørst i fjellheimen - En uoppdaget perle del II

Etter denne fantastiske bragden bekrevet i gårsdagens innlegg, samt etter høydeoppholdet i 

tynn luft fant vi ut at vi egentlig var ganske tørste. GPS’n ble satt opp til å finne raskeste veien 

dit vi skulle overnatte. Prosjektet ”overnatting på hytte i fjellheimen” var i sin helhet overlatt til 

Jærbu’n som skrøt av billig og bra overnatting hos ”Lizzi.” Hvor ”Lizzis” beliggenhet var visste 

han ikke, bare at han hadde snakket med en fyr i Norge som hadde anbefalt stedet. Dessuten 

lå etablissementet kun 400 meter unna MC Touringcamp hvor vi tydeligvis skulle tilbringe en 

del tid. Alt i følge Jærbu’n. De danske fjellveiene er av en grei standard, så omkring kl. 14:00 

ankom vi campen.

Etter litt hit og dit fant vi jammen ”Lizzi.". ”Lizzi” viste seg å være en svært hyggelig dame godt oppe i årene. I 

andre etasje av huset sitt hadde hun innredet fire rom som hadde felles minikjøkken og et helt greit bad/wc. 

Vi tok det største rommet, der var det dobbeltseng, et spisebord, samt en sofagruppe og et stuebord. I tillegg 

var det en praktisk garderobe. Stedet anbefales på det varmeste, prisen var kr. 150.- pr. pers/ natt, samt at 

Lizzi kunne ordne frokost dersom vi ønsket det. Vel inne i losjiet meldte ovenstående tørste seg med full 

tyngde igjen. Jærbu’n og jeg hadde selvfølgelig sørget for å forsyne oss godt i taxfree’n på ferga på vei 

nedover man er da ikke amatør!!!, En kasse pils fra CB i Kristiansand 119.- norske. En uimotståelig 

fristelse...

I tillegg til pils hadde jærbu’n kjøpt med ”noe Jäger”, samt at en del Grappa kom på bordet.

Etter en times tid med tørsteslukking i friskt driv gikk vi opp på campen. Der fikk vi kjøpt oss 

noe tiloversbleven Carlsberg ”påskebrygg” og tok en runde på plassen. Alle som har gått noen 

runder på slike plasser vet vel omtrent hvordan det ser ut. Mye japansk custom, en del 

japanske sporttouringsykler, en og annen allroader, noen gåstoler (sykkel med sidevogn, red.anm.) og 

en og annen Gold Wing. I et lite hjørne av campen, langt unna de andre var det mest 

interessante vi fant, en 2 takts MZ med sidevog, og en BMW med sidevogn. Samt masse lavvu,

primuser og stæsj.

På veien til bake gikk vi innom campens hytteområde. Der, blant custom og Gold Wing befant 

nordmenne seg. Som vanlig med masse skrik og skrål, Jäger, og greier. Om de ikke vant prisen 

for lengst kjørte distanse denne gangen var de, i god, gammel norsk tradisjon, i alle fall i godt 

gang med å vinne drekkinga!! Nordmennen var fra Grenlandsområdet, nærmene bestemt 

Brevik MC. Etter et par haglebyger og litt mer påskebrygg på trappa hos Brevikgjengen var det 

på tide å få seg litt middag. MC Touringcamp har bra mat og greie priser. Middag kr. 85.- og 

frokost til kr. 35.- Ølet var ”latterlig billig” og betjeningen hyggelig.

VANT "DREKKINGA?" 

Etter middag fortalte brevikgjengen at i Tønder helt sørvest i Danmark var det MC samling på 

torget dagen etter. Hovedgaten skulle stenges av i dagens anledning. Sigmund og jeg fant ut 

at det var en passe kjøretur til Tønder, omkring 25 mil hver vei. Selv om det ikke er helt 

opplagt ved første øyekast er Tønder også en del av den danske fjellheimen. Dog ikke med 

høye bjerg, området rundt Tønder er mer preget av ”de store vidder” enn andre steder vi 
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besøkte. Siden vi (som vanlig) var litt sent ute tok vi raskeste veien, dvs. E45 alt det remmer 

og tøy kunne holde. Sigmunds nye Multistrada er giret ned for norske forhold og er farlig 
rask, selv om motoren enn så lenge er original.

Oscar 1200GS ble testet litt på toppfart og den nye videkjermen fikk vise om den var verdt pengene. Etter 

noen mil ble det klart at den sluret på clutchen over omkring 5000 - 6000 omdreininger på 6. gir. Vel og 

merke i ”noe motvind”, men læll da gut. Etter det ble det kjørt litt saktere, men vi lå mellom 160 og 180 hele 
veien. Til slutt bar det inn på bygdeveien til Tønder, og akkurat som brevikgjengen sa så var hovedgaten og 

torget sperret av. Vi slapp selvfølgelig inn på mc, været var stålende med sol og over 20 grader!!! Flott vær 

for en fjelltur på MC!!! Brevikgjengen skulle også til Tønder, vi trodde vi så snurten av de på en eller annen 
bensinstasjon langs veien, men til Tønder kom de aldri. Det viste seg senere at de dro til Flensburg for å 

bunkre…I Tønder var også mcparken dominert at japanske sportstourere, men en og annen japansk og 

engelsk klassiker, samt en H-D med turbo, ble notert. Samt en gammel Kawasaki Z 650, maken til den 

Sigmund hadde en gang. Jærbu'n ble nostalgisk og snakket om damer og Jæren og gud vet hva.

HVA ER VEL DANSKEN UTEN "BAYER?" HEFTIG OG BEGEISTERT? GREVLING I TAKET?

I enhver seriøs fjellheim fins det varmestuer. Så også i Tønder. Og siden man blir tørst og sulten av å vandre 

rundt i påskefjellet oppsøkte vi etter en stund stedets fjellstue. Jaha, tenker du kanskje, fjellstue og fjellstue 

fru blom! Men, som bildet over viser var det et sett med ekte ski i taket på den lokale, brune cafeen. Så brun 

var cafeen at de ikke serverte noe mat vi kunne tenke oss, men serveringsdamen var hyggelig og anbefalte 
et sted borte i gågata. Eller lysløypa om du vil, vi var jo på fjellet. Litt borti gata fant vi restauranten og la det 

være sagt med en gang: Det er dårlig butikk å invitere to skrubbsultne nordmenn på fjelltur på ”spis så mye 

du vil for kr. 99.-” Etter at vi rullet ut fra stedet bar det via "lokalveier" til bake til mc campen og Lizzis losji. 
Igjen var det vannbaserte forfriskninger som stod på programmet. Gjengen fra Brevik kom litt etter hvert. Vi 

tok det allikevel rolig den kvelden, ferga vår fra Hirtshals skulle gå 12:30 og det var drøyt 20 mil dit…

Dagen etter opprant med strålende sol, og det gikk i fint driv til Hirtshals. Etter bensinfylling og en rask kopp 

kaffe på kaia bar det om bord i ”MF Spypilen” til Kristiansand. Etter et par timer eller så var vi definitivt i 
Norge igjen. Regn, regn og regn. Tåka over Kvineheia gjorde sikten til omtrent null og farten deretter. Første

stopp var Feda rett etter Kvinesdal, det er omtrent halvveis. Esso’n der har for øvrig gratis kaffe og et helt 

greit gatekjøkken. Mens vi stod der tittet sola fram og livet ble rett så trivelig. Derfra og til Sandnes og Nærbø 
var det stort sett opphold og jammen var det ikke en og annen tørr bit på E39 og. 

Skal du på påsketur til neste år? Forsøk den danske fjellheimen – en uoppdaget perle!!!

"MARKEDSTILPASSEDE" ÅPNINGSTIDER PÅ VEI NEDOVER?

Rekker vi det er det et par nye medlemmer i morgen...og så har klubben inngått et samarbeid om et GS

forum. Nysgjerrig? Følg med, følg med...

18.04.06 En uoppdaget perle!!! 

Alle vet at nordmenn er født med ski på bena. Alle vet også at nordmenn er et folkeslag som elsker å 

plage seg selv, og derfor må oppsøke snø, is og kulde så snart anledningen byr seg. Det er i alle fall slik vi

ønsker å fremstå, et barskt folkeslag som ikke går av veien for en utfordring og som tygger pinglete 
euborgere til frokost og spytter dem ut igjen som utslitte vrak til lunch! Men, er det sånn at Norge er et 
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folkeslag med ski, ryggsekk, appelsiner og mengder av Kvikk Lunch innabords i påsken? Som så ofte ellers 

er sannheten, også på dette området ganske annen enn virkeligheten.

Det viser seg nemlig at kun et fåtall av oss reiser på påskeferie, nærmere bestemt 15 prosent.

Klide: Dagbladet.no Hvordan det er med ”prosenten” i allroad-mc skal være usagt, men ryktene

forteller at i alle fall Trond, Odd, Rune, Odd Einar og Terje S trives svært godt i is og snø. (-

helvete, red. anm) Alle har de vært på fjellet, dvs. det norske påskefjellet som de er så inderlig glade 
i. Det er der lek i snøen som står i fokus, og laging av engler, lange skiturer, oppfostrende 

snømåking og annen karakterbyggende moro på programmet. En og annen Yatzy og noe 

kortspill er andre eksempler på det ovenstående personer finner det betimelig å benytte fritiden 
til.

MED SKI UNDER BENA? 

Ikke alle deler denne oppfatningen av moro i påsken. Om en setter seg på en ferge eller to kommer en til et 

ikke helt ukjent kontinent sør for Norge som heter Danmark. Nå er ikke Danmark noe spesielt tenker du 
kanskje, men, der tar du feil! Alle kjenner vi oss vel igjen der vi satt i geografitimene og pugget hovedsteder 

og innbyggertall. For ikke å snakke om hvem som grenser mot hva og hvilket fjell som er høyest i respektive 

land. Dette med fjell bringer oss direkte over på reisemålet for to av medlemmene i klubben, Oscar og
Sigmund. Siden Russland, Tyrkia og størsteparten av de baltiske landene og gamle østblokken allerede var 

utforsket av de to på mc gjenstod et til nå uoppdaget perle: Den danske fjellheimen!!!

Dersom du nå muligens stusser en smule, fortvil ikke! Danmark har en svært tiltalende 

fjellheim! Og tro ikke at Himmelbjerget er Danmarks høyeste fjelltopp!!! Neida, det er Ejer 
Baunehøy!!! Dersom den gamle geografilæreren din enda lever, let ham opp og be om en 

foklaring på dette. Ingen, jeg gjentar ingen redaksjoen har snakket med hadde ringeste anelse 

om denne vranglæren vi i årevis har blitt foret med!!! Vel, vel. For å komme til den danske 
fjellheimen startet reisen i Rogaland. Oscar hadde nettopp kommet til bake etter en kjapp tur til 

Bergen tirsdag og onsdag, en tur der han rakk en kjapp tur innom Baroniet i Rosendal. Avtalen 

var at vi møttes på Vikeså kl. 13:00. 

Hurtigferga til Color Line fra Kristiansand hadde avgang kl. 17:00 så vi hadde god tid. Og det
trengte vi! Regnet bøtten ned og temperaturen lå på mellom 5 og 7 grader hele veien. Sigmund 

hadde helt ny DUCATI Multistrada 1000S. Denne gangen utstyrt med beskyttelse foran 

hendlene og varmehåndtak. Og det trengtes på turen. En rask kaffepause i Feda var ulidelig
kaldt, og det føltes varmere på sykkelen enn mens vi stoppet. Oscar tapte veddemålet om at 

det var snøslaps over Kvineheia, men det var på nære nippet. Etter tankstopp i kristiansand bar 

det om bord i ferga og over til EU. Ingen problemer og ”grade aus” retning kveldens mål: 

Sander og Eva i Ejstrupsholm. Vel fremme ble det både tørking av klær og mat, samt en del 
”bayer.” 

Dagen etter bar det ut i fjellheimen. Den danske fjellheimen er svært forskjellig fra den 

norske. For det første er det svært lite snø. Poeng til den danske. Dernest er alle de høyeste 
toppene tilgjengelige på motorsykkel! Nok et poeng til Danmark. I tillegg er det grønt og med

blomster, i alle fall på den toppen vi var på. 3-0 til den Danske fjellheimen så langt. Som om 

ikke dette var nok ligger ”afterski” stedene, her nede kalt ”kroer” svært tett, og prisene er 

vesentlig lavere enn de norske. Igjen full pott til Danmark. Til slutt vil vi nevne at veiene, i alle 
fall på denne tiden av året, er noe bedre enn de norske, og at en kan rekke over hele 

fjellheimen på en snau dag. Perfekt for en innholdsrik påskeferie på mc! Her snakker vi vel om 

ren utklassing! 

UNDERVURDERT FJELLHEIM!!!
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Sigmund hadde fått det for seg at Oscar var ødelagt av de kulturelle utskeielsene på 

Vestlandet, men ble allikevel, dog svært skeptisk med på en tindebestigning. Litt sikk sakk 

kjøring på småveier som GPS’n fant til oss, masse grus og faktisk en hel skog måtte vi 

gjennom. Men, hvor var fjellene? En ny runde på GPS’n med Sanders waypoint brakte oss ut 

på et nypløyd jorde. Hmmm…ikke helt det vi hadde ventet oss…men, hadde vi ikke sett et skilt 

med noen Ejer greier lenger nede i veien? Vi kjørte videre og til slutt fant vi frem til Danmarks 

høyeste punkt! Vi gjentar: Himmelbjerget er IKKE Danmarks høyeste fjell. Eller punkt om du vil. 

Det er det nemlig Ejer Baunehøj som er! Og hvilken høyde!!! Heler 170, 95 m.o.h kan stedet 

skilte med. 

Sigmund fant ut at han nå for en gangs skyld har besteget et lands høyeste punkt måtte det foreviges! ”Tæge 

du bilde a' meg?” låt det fra Jærbu’n, som raskt tilføyde: ”Og pass på å få med steinen med høgda øve havet

på!” Dette medførte en del friidrett i form av magekryping for å forevige Sigmund sammen med en stein med 

inskripsjonen: ”De har nu nået Danmarks højeste punkt Ejer Baunehøj 170,95 m. over havet.” Et lite 

steg for Jærbu'n osv! :-) 

Etter denne fantastiske bragden fant vi ut at vi egentlig var ganske tørste. Hvordan DET gikk kan du trolig 

lese om i morgen. Følg med, følg med...

10.04.06 Last call

Motorhuset Rovik i Stavanger har noen forskjermforlengere til GS til halv pris, dvs omkring 250 kr. 

Forlengeren dekker åpningen mellom skjermen og plata under motoren, og hindre stein, grus, sauemøkk, 

ekorn, kuer og syklister m.m. å treffe motoren din. Har brukt dem selv på 1150 og 1200, fungerer greit. (så 

langt har ingen kuer truffet motoren min, en Toyota glapp gjennom i 2004, men det er slikt som skjer.)Vil du at jeg skal ta med noen 

over til Østlandet til påske? Ja, da må du ringe meg FORT!!! Kan hente med mandag. Så et per, tre stykker i 

farta. Først til mølla... Jeg treffes på 90157360 stort sett hele mandag...

07.04.06 Er DU en av de heldige???

BMW er et merke som gir assosiasjoner til begrepene kvalitet, god kundeservice 

og bunnsolid tillit. Har du kjøpt deg er BMW kan du være sikker på at de stiller opp 

dersom noe, mot formodning, skulle gå galt. I alle fall har det vært slik før. I den siste 

tiden, spesielt fra i fjor, ser det ut til at noe har skjedd hos BMW. Først reduserte BMW

verktøysettet på syklene sine. Verktøyet hos BMW har vært svært bra og "state of the 

art" i mcverdenen. Til i fjor var det. Da gjorde BMW det svært smålige trikset å redusere 

verktøysettet til et minimum. Dette gikk ikke alle kundene hus forbi, og Karsten på BMW

Norge lå i fosterstilling i flere dager etter at allroad-mc i denne spalten gjorde mc Norge 

oppmerksom på dette og ba folk om å kreve å få stort verktøysett! Flere fikk dette etter 

de tilbakemeldingene redaksjonen har fått. Men, ikke alle. Shame on you BMW. Som om 

ikke dette var nok kuttet BMW ned til en nøkkel på sykkelen. Til dette er det bare å si: 

HERREJEMINI!!! Hvor dypt kan en synke???

ROADKILL?

Hengemyra til BMW ser ikke ut til å slutte der! Dersom du f.eks. har en liten raklelyd i 1200GS'n motoren 

din kan du kanskje spørre om de kan være så snill å installere den oppdaterte kamkjedestrammeren for deg? 

I fjor sommer var medlemmer i allroad-mc i kontakt med en tysker som kun kom seg fra München til Corsica 

før registrert sa takk for seg. Andre i Norge redaksjonen har vært i kontakt med har tatt sykkelen sin ut av 

vinterdvalen i år og opplevd det samme.

Men, dette er jo bagateller i forhold til den snuoperasjonen BMW driver med nå. I følge det tyske magasinet 

"Der Spiegel" kaller bMW tilbake ikke mindre enn 80.000 (!!!) motorsykler for å bygge om det "supre"

delintegral ABS systemet som BMW så flott kaller "EVO" brems. Det var tyske ADAC som varslet BMW om 

dette problemet i fjor sommer etter å ha mistet bremse under en test. Etter måneder med benektning og 

unnskyldninger kryper nå BMW til korset og kaller inn rubbel og bit av sykler med dette systemet. 

Redaksjonen regner med at med den fantastiske profesjonaliteten vi har opplevd at BMW har håndtert 

kundene i Norge med blir BMW i Norge sannsynligvis de siste i Europa (muligens med unntak av lokale provinser i 
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Albania) som retter opp dette problemet. Vi oppfordrer med dette ALLE som leser dette, og som har en BMW 

med det fantastiske "EVO" bremsesystemet om sporenstreks å ringe sin BMW motorsykkelforhandler og 

forelegge dem problemet og forlange time til retting av feilen. Har den lokale forhandler'n din ikke hørt om

problemet sier du? Bombe! 

Vel, uansett er det ikke helt riktig at det var ADAC som først varslet BMW om dette problemet. Oscar 

opplevde dette på sin BMW R 1150 GSA i fjor sommer og ga sporenstreks beskjed til MC Huset Nydal om at 

han mistet bremsene. Men, ble han tatt på alvor? Nei! Det han opplevde var liten forståelse for problemet og 

en stor porsjon skepsis fra BMW. Dog skal det tillegges at MC Huset tok tak i problemet, bl.annet hadde de 

sykkelen til testing i to dager. Uten å finne feilen.

Redaksjonen har tidligere stilt seg svært skeptiske til dette systemet. ABS kan nok være bra i en eller annen 

situasjon, dog viser det seg at ei totalt unødvendig bremsepumpe på en mc er direkte farlig. Hvordan? Jo, 

dersom det legger seg en stein eller et eller annet slik at bremsepumpa starter når du kjører skjer, etter det 

redaksjonen kjenner til følgende: Bremsepumpa sterter. (selvfølgelig) Den er derimot sikret med en

innretning som gjør at den ikke skal overopphetes. Dermed går pumpa et minutt eller to, deretter stanser den 

og du har KUN restbremsekraft igjen. Dette UTEN at du få noe beskjed om det på dashbordet. Tenk på det 

neste gang du er ute å kjører - har jeg bremser neste gang jeg trenger det? Eller har jeg ikke? Det finner du 

kun ut ved å bremse vet du... Trolig har du bremser, men Murphy ligger på lur. Oscar har for øvrig en 1200 

GS uten EVO systemet, den bremser perfekt!

Nok drittprat om GS'n. Redaksjonen mener fremdeles at BMW R 1200 GS er den desidert beste allroadern 

som er å få kjøpt i dag når bredden i bruksområdet og fordelene med boxermotoren og kardangen legges til. 

I påsken skal vi på tur, dog blir det blir ikke Belgia og GS treff, en rask kikk på kontoen satte en effektiv 

stopper for det. Dog er steder som Bergen, Filefjell, Valdres og Ski (stedet, ikke turinnretningene, red.anm) aktuelle 

destinasjoner. Redaksjonen går med dette av nett, vi legger oss lagelig til for høgg for "De tallrike tigrene",

men det får vi tåle. Vi ønsker alle en god påske og en god start på sesonen. Neste stopp er International 

allroadtur i mai...følg med, følg med!

06.04.06 Pengegeloppen del gud vet hva!!! 

OK, du har betalt kontingenten for i år, kjøpt deg GPS, betalt klubbcapsen og enda har du flust 

med penger til overs. Ingen ubetalte regninger eller tikkende, økonomiske bomber som ligger 

og venter.Til og med HSB har fått sitt. (økonomisk altså, red.anm.) Du lurer rett og slett på hva du skal 

gjøre med alle pengene du har til overs??? Vel, fortvil ikke, redaksjonens økonomiavdelig, i tett 

samarbeid med klubbens mest erfarne økonomiklovner har redningen for deg! Løsningen heter 

rett og slett BILTEMA! Det er vel kjent at BILTEMA er en godtebutikk for allroadentusiaster. Det 

er også godt kjent at samme butikk har noe varierende kvalitet på godsakene sine. 

Redaksjonen har imidlertid falt for et produkt vi har testet ut i noen tid. Vår versjon (som du kan se bilde av ved å 

trykke HER) er ikke helt lik den BILTEMA selger, men det vil overraske redaskjonen dersom kvaliteten er særlig

forskjellig. Hva snakker vi om? Jo, en latterlig billig, liten mcløfter som ikke tar mye plass i garasjen. Vår 

modell var noe lav, den var beregnet på å stikkes under lave customsykler. Dette løses elegant ved å bruke 

noe "tofire." Prisen? Latterlige 899.- kroner! Løp og kjøp!!!

05.04.06 For mye penger til overs???

Ja, da kan en GPS være noe for deg. Via en ikke helt ukjent rallycrosskjører har klubbens betalende

medlemmer fått en tilbud på TOM TOM Rider. Tilbudet forutsetter en samlet bestilling på et ukjent antall 

GPS'r. Dersom du er interessert i å få vite mer om tilbudet kan Kjetil kontaktes på e-post ved å trykke HER!

SISTE - SISTE:

Kjetil har betalt medlemkontingenten OG bestilt caps...

04.05.06 SUPPORT YOUR LOCAL ALLROAD UNIFICATION - BUY A CAP!!!
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Redaksjonen har planer om å bestille noen capser med påskriften "allroad-mc.com" Dersom 

DU ønsker deg en slik caps må du umiddelbart sende en mail til redaksjonen ved å trykke HER!

I første omgang tenker vi å bestille omkring 15 stk. Capsene vil koste kr. 150.- / stk. (+ frakt, men 

de kan sikkert tas med til deg en gang det passer...) Overskuddet går selvfølgelig til klubbkassa. Capsene er 

svarte med hvit påskrift. Capsen vil avvike litt fra vårt testeksemplar, bl.annet vil teksten stå litt 

lenger ned. Husk å skrive på hvem du er og hvor mange capser du ønsker. Først til mølla...

N.B Capsene kan KUN bestilles av betalende medlemmer...

03.04.06 Hjelp fra uventet hold!

I Moss bor det en fyr som heter Vidar Bjørnli. Vidar skrivet til oss: 

Medlem's søknad!!!!!

Prøver meg med en velbegrunnet søknad for om mulig bli tatt opp i den gode selskap. Jeg har 

kjøpt meg en 2000 mod Triumph Tiger etter noen år uten mc. Den siste var en Yamaha FJ 

1200, men har sett på Tigere'n flere år. Ser at dette er klubben for meg. LiKer å kjøre på asfalt 

noen ganger, men veier som er litt dårligerE og jeg ikke møter motorsykler med mange RRRRR

i navnet hele tiden. I år er det planlagt flere småturer, men neste år vil jeg gjerne ut på en 

laaaang tur. Er ennå på planlegging stadiet så kan komme tilbake til det. Legger med et bilde 

av MC og et bilde av meg selv. Klipp gjerne bilde til slik at de passer. (om jeg kommer gjennom nåløyet 

og blir tatt opp som medlem) Ha en god dag. Vidar Bjørnli, Moss.

KLAR FOR KRINGVERN?

Vidar sier ingenting om hva vi kan gjøre med bildene dersom han IKKE slipper gjennom nåløyet, så vi antar 

at de er til fri avbenyttelse. Nå har det seg slik at nåløyet i allroad-mc er ganske stort. Faktisk svært romslig 

når vi ser nærmere på det. Dette har overhode ikke noe med at Vidar trenger et stor nåløye for å bli medlem, 

det er snarer slik at det er visse andre medlemmer som trenger en direkte romslig døråpning for å komme

inn. 

Vidar, som for øvrig allerede har betalt medlemskontingenten, ønskes velkommen i klubben. Vi håper vi får 

se mye av deg på arrangementene våre. nå mangler det bare at Geir og Kjetil betaler medlemskapet slik at 

du ikke blir alene sammen med Kjell i dyrebeskyttelsen. (i motsetning til GS kjørere som sorterer under kategNrien "flat og lat",

red.anm.)

I morgen tror vi på redaksjonen at vi vil ta på oss en annen hatt, eller caps om man vil...følg med, følg med...

SISTE - SISTE: 

Vidar er eier av et annet dyr, nemlig en tysk jaktterrier - noen som husker "Oliver Twist", eller "Tore Hund"

blant "venner"???

01.04.06 Ikke noen aprilspøk! 

Redaksjonens nådeløse opprydding har ført til følgende:

- Klubben har i dag 32 betalende medlemmer.

- 10 personer er flyttet under streken, disse vil komme tilbake på lista ved å betale medlemkontingenten.

- 5 personer er ute av listen, dvs. at de må be om å komme inn på listen igjen. Forutsetning: betale 

medlemskontingent OG delta på arrengement. 

Vel, tallet 32 over er ikke helt korrekt, det korrekte tallet er 33. Det er nemlig slik at Kjell får drahjelp fra 

uventet hold. På hvilken måte får du vite mandag...følg med, følg ,med...
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31.05.06 Hardangervidda aust 

Holy shit! Er det snø, det hvite teppet som ligger over vegen der framme? Er det sånn det skal være på blomstringstur til Hardanger og 
Hardangervidda aust i midten av mai?

Av Boxerpower # 15

Vel, egentlig begynte turen perfekt. Avreise fredag formiddag. Godt vær, god tid, godt humør,

penger på kontoen. MC’en var frisk etter et lengre sykeleie. Kona var i form. Hva mer kan man 

ønske seg? Morelltrær i blomst. Ei langhelg på to hjul med innlagt gourmetstopp på Hotell 

Ullensvang. Planen fredag var å kjøre Haugesund, Etne, langs fjorden til Skånevik, ferge til 

Matre, Rosendal, Odda og utover til Lofthus. Kanon. Ehh, det var bare det at enten var det ferja 

som gikk fem minutter for tidlig, eller så var det vi som var ditto seine. Uansett, det dreit vi i. 

Fyrte opp og dro på over Hålandsfjellet, inn på E 134 retning øst mot Skare. Neste ferge gikk 

om halvannen time. Så lenge orket ikke vi å vente. Kjedeligere vei, aber doch.

Ved Låtefoss var tyskerne og norske bobilpensjonister allerede på plass. Spøkelsesbyen Odda neste stopp. 

Vi spiste en pizzabuffet der Europas største trebygning en gang sto: Hotell Hardanger ble revet i 1977. Nå er 

det asfalt, rutebilstasjon og Peppes Pizza! Verden går framover.

Bensinstopp i Eidfjord. Før oppstigning Måbødalen og vidda. Polakken bak disken svarte ”very nice” på vårt 

spørsmål om hvordan vær og føre var der oppe. At det ikke var så veldig nice, antydet snøfillene som dalte 

ned fra det lavthengende, store grå teppet. Det lå hist og pist digre klumper av snø i vegen. Bilene som kom 

nedover hadde snø i grillen og på frontruta. Det var bare en ting å gjøre: Kjøre videre, oppover. Viden økte, 

jo høyere vi kom. Ei lett snøbyge ønsket oss velkommen til Maurset. Vi dro på videre, høyere, østover. 

Kunne ikke stoppe nå. 1200 moh bl det flatt landskap. Ba til høyere makter at det ikke ble flere snøbyger. 

Skyene i nord virket truende. Plutselig ble skyene en bagatell. Hva skuet mine øyne der framme på Riksveg 

7? Et hvitt, langt teppe var slengt over riksvegen!

Holy shit, det var bare en ting å gjøre, gire ned og gi gass. Jeg festet blikket langt der framme hvor jeg så 

svart asfalt, og lot sykkelen gjøre jobben, og den lekte seg over snøen. Jeg satt med høy puls og tenkte; fy 

faen, dette er rått! Fire, fem ganger måtte vi forsere snødekte partier i tolvhundre meters høyde. Råere ble 

det da vi møtte brøytebilen som ga oss en kaskade av snø, slaps og saltsørpe.

På andre sida av vannskille, på veg ned mot Haugastøl snudde været til blå himmel, sol og velstand. 

Silkeføre til Geilo, ned over Imingfjell og ned Tessungdalen og vestover igjen. Vår er gøy!
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Redaksjonen takker Terje S. for dette flotte innspillet til websidene. Ønsker du din mcopplevelse på trykk? 

Send oss en mail ved å trykke HER!

30.05.06 Nye medlemmer i klubben!

Medlemstilsrømmingen til klubben er av en eller annen grunn jevn og god. To medlemmer som har stått på 

"vent" en stund for å bli presentert på websidene. Først ut er Terje Paulsen. Terje skriver: 

Hei!

Jeg er en heldig eier av en gul BMW 650 Gs. Dette er min første sykkel, denne har jeg skaffet meg med 
tanke på mindre ekspedisjoner, i først og fremst Norge. Jeg spurte etter litt hjelp på forumet, angående 
utstyr. Responsen var over all forventning! Og forstår det slik at man må være medlem for å gi reply til 
innlegget. Med dette vil jeg undersøke kriteriene for medlemskap og klubbavgift.

Mvh
Terje ;)

Terje har tydeligvis funnet ut at klubben falt i smak, medlemskontingen er mottat. Vi vil oppfordre Terje til å 

sende inn litt mer info, telefon adrersse m.m. kan være greit å ha. Pluss et bilde da. Det fins en allroadtest 

under bildet på forsiden Terje. Du kan jo legge ut svarene direkte i gjesteboka til kommentar... 

Neste mann ut ser ut til å være anonym. Redaksjonen har en innbetaling på kr. 150.- den 12. mai uten at vi 
kan finne ut hvem som har betalt og for hva. I pg med at capsene og meldlemskontingenten er lik ble det 
fryktelig mange slike. Denne mengler dog all info, dersom det er DU som har innbetalt for et eller annet og 
savner meldlemspresentasjon eller caps, vennligs ta kontakt med redaksjonen slik at vi kan rette dette opp.
Bankkontonummeret begynner på 6001. 

Tredje mann ut er Ebbe-Biørn Lian III. Ebber er kjent for redaksjonen gjennom BP #1 og kjører 

BMW R 80 GS Basic. Deltaker på GS treff 2005 var han og. Misunnelsen sprer seg langt ut 

over redaksjonen for denne sykkelen. Ebbe er en habil fallskjermhopper som har reist land og 

strand rundt og hoppet B.A.S.E, en passe uredd fyr altså. Så får vi se da Ebbe om du er tøff 

nok til å legge ut resultatet av allroadtesten til allmen kommentar i gjesteboka... Uansett, vi 

ønsker de nye medlemmene velkommen i klubben og håper å se mye av dere på 

arrangementene våre.

I morgen kommer det (trolig) et reisebrev fra en fjelltur med nogo attåt... følg med, følg med...

26.05.06 SISTE - SISTE! Hjelp i nøden!

Det er ikke noe greit når ens eiendeler blir stjålet! Redaksjonen har mottatt en mail fra et 

medlem av "Club Scarver" som forteller at sønnen til et medlem der er frastjålet to MX sykler og 

en henger full med utstyr. Du kan lese mer og se bilder av utstyret ved å trykke HER!

Redaksjonen håper at de som av en eller annen grunn skulle komme på sporet av dette 

umiddelbart melder i fra på tlf.: 99 56 99 56

God helg, pass på sykkelen din!

25.05.06 International Allroad-Tour 2006

Av Odd V. Larsen.

Jeg våknet av at regnet plasket mot ruta. Ikke bare var det dårlig vær, jeg var trøtt også. En 
liten mental kamp utspant seg: Kunne jeg bare holde senga og ta det for gitt at INGEN gadd å 
møte opp til den 6. Touren – som for sikkerhets skyld skulle gå over to dager – i et drittvær som 
dette? Men nei. Det ble som historien om Sodomma og Gomorra. Vis Herren een rettferdig og 
byene skal bli spart. Jeg visste at om en eneste, forvirret sjel møtte opp på Tyrigrava, uten at 
Touren gikk – så ville jeg også bli utslettet. Eller forvandlet til en saltstøtte. Ingen av 
mulighetene kunne anses som en lysende framtidsutsikt. Noe senere ankom jeg – noe 
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mismodig – Tyrigrava. Det var ikke bare EN som hadde møtt opp. Det var 21. Hvor kommer alle 
gærningene fra?

I FARE FOR Å BLI UTSLETTET?

GODT OPPMØTE! KLAR FOR TUR? NOE FOR EN HVER SMAK FURET, VÆRBITT? 

Javel. Kl. 09:59 var vi i gang. Østfold har mye å by på i grus, søle og dritt. La meg si det sånn: Vi ble ikke 

akkurat plaget av støv...Det var akkurat passe sleipt og jævlig til å gjøre livet interessant. Dessverre var 

største delen av veien med mest rullegrus (OK. Pukk, da.) stengt, og vi fikk bare med oss et par hundre 

meter. Synd. Jeg lover her og nå at jeg skal finne mer til neste år.

Etter å ha skremt vettet (i den grad det finnes) av en hest og dens kusk (det samme gjelder her), så jeg meg 
nødt til å la ungene rase fra seg i et sandtak. At det går an å bli så barnslig! Herregud, en skulle ikke tro at vi 
representerte ledende stillinger i norsk næringsliv, offentlig forvaltning og almen åndselite sånn som det ble 
gasset og kjørt. Dersom noen gjør noe slikt en annen gang så får ALLE med seg brev hjem til de foresatte.

ÅSMUND HENNING TOM HENNING II

I korte trekk gikk Touren ned til Halden, derfra nordover fra Asak kirke, Aremark og så over grensa til 
Sverige. Som dessert kom noen fine kilometer fram til Holmedal. Noen påsto at den veien var dekket av 
rullegrus. OK, noen grove sandkorn var det her og der, men rullegrus opplevelsen skyldes nok ujustert 
væskebalanse. Det skulle vi gjøre noe med.

IN THE MIDDLE OF NOWHERE? FORSKJELLIGE BEHOV? MAT SKA'REM HA! FULL TANK! DEN ER HELT VIBRASJONSFRI!!!

Pingler og ’tøsedrenge’ (som danskene sier) sa farvel i Holmedal, mens den hårde kjerne på 10 satte kursen 
for campingplassen i Kil. Der fant vi ikke bare hyttene våre, men også en gjeng fra Kongsvinger som allerede 
hadde installert seg. Etter et kvarters tid med hyggelig småprat og forfriskninger, gikk alle glade og fornøyde 
til sengs. Unntatt Trond. Som gammel feltkriger, gikk han til gulvs. Utendørs.

ADVENTURE OWNER!!! NYFRELST? GAMLE KRIGERE? ENDESTASJON?

Dagen etter gikk i ånden til Alice in Wonderland: ”If you don’t know where you’re going, any road will take you
there”. ”Any Road” viste seg å være Fryksåsen – pluss en masse rart i svensk glesbygd før vi rota oss ut på 
E18 sånn omtrent ved Årjãng. Vi tok sjansen på utsette kroppen for fast føde, og var rimelig godt fornøyd. 
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Eller hva skal man si om voksne (sic!) mannfolk som smiler lykkelig over at en kliss ny GS er totalt nedgrisa 
av søle?

Redaksjones kommentar: 

Årets International Allroadtur ble en ubetinget suksess. På tross av suverent kjørevær møtte 

det like mange som i fjor og det var bare bllide fjes å se. Spesielt gledelig var det å se at mange 
nye fjes dukket opp, samt at de gamle "traverne" var på plass. Spesielt er det imponerende at 

Ulrich fra Stockholm stiller opp år etter år! Sykkelen hans går nå mere under navnet "æljen" 

etter at beiteforsøk på ei furu... Fra Rogaland kom Oscar, Henning og Åsmund. Thor Harald 
skulle vært med, men bensinpumpa på 12GS'n sa takk for seg torsdag før turen. Etter at selve 

touren var over dro Oscar, Sondre, Jonny, Frode I., Henning, Per og Are sammen med Roy til 

Branäs i Sverige, omkring 10 mil sør for Trysil langs Trysilelva/Klaraälven. 

Her har Roy et rosa hus vi overnattet i etter å ha doblet omsetningen på den lokale pizzeria'n i Sysslebäck på 
en halvtimes tid. Årsaken til denne overnattingen var utsiktene til å våkne opp edru med 70 mil foran seg på 

et SPA i Sverige? Neppe... Dagen etter var det avreise for de morgenfriske kl. 07:59. Oscar, Henning, Jonny 

og Sondre la avgårde over Branäsåsen. Etter en kort stund pløyde Sondre gjennom en elgefamilie med 
minste mulige margin, rett etterpå kom ei diger "æljku" over veien foran Oscar. Videre bar det i fint driv forbi 

Vermundsjøen til Flisa, og over skogen til Nord-Odal. Her sa Sondre og Jonny takk for seg. For Henning og 

Oscar gikk veien videre over til Eidsvoll, samt over Minneåsen til Hurdal Torg. Derfra til Lygnaseter og så 

grusveier over Grindvoll til Jenvnaker. Her var det sykkelløp og det gikk smått!

Videre på vestsiden av Tyrifjorden via Vikersund til Hokksund, deretter til Konsberg og Notodden der 

Åsmund og Laila ventet. Over flyplassen i Notodden og nesten til Bø. Vi svingte av omtrent ved Sommarland 

og kjørte en grusvei mot Seljord på sørsiden av Seljordsvannet. Den svinger over fjellet til Kilen, deretter tok 
vi opp til Fjågesund. Så fine serpentinsvinger ved Kviteseid og deretter den suverene allroadveien på 

sørsiden av Vråvatn. Som om dette ikke var nok humper og grus tok vi bakveien via Åmlivatn til Skafså. Så 

er det ikke mange valg, over til Setesdal og en kort stopp i Valle. Til Skafså var det kaldt og regn, etter det 

klarnet det opp, sola kom frem og det ble godt og varmt. Veien over Suleskard er helt fantastisk som vanlig, 
vesentlig mindre snø enn i fjor.

Redaksjonen vil takke Odd og Yngvar for dette flotte initiativet og håper vi kan gjenta turen neste år! Vi vil 

også takke Jonny Vestli for hjelp til fotograferingen. Dersom du har noen fine foto fra turen vil vi gjerne ha de 
tilsendt. 

Neste arrangement er "Southern Comfort" på Evje om en måned. Får vi se en Tiger i farta da? (ja, jeg vet du 

kom til Kil Kjell, way to go!)

24.05.06 ÅRETS FØRSTE ARRANGEMENT GJENNOMFØRT!!!

INTERNATIONAL ALLROADTUR 2006

For redaksjonen begynte turen allerede mandag 15. mai. Turen gikk fra Stavanger via Stord og 

til Bergen i jobbsammenheng. Selv om ruta i all hovedsak fulgte E 39 var det sol, varmt og fint. 
12GS’n gikk upåklagelig som alltid. Ikke merket vi noe spesielt til den varslede fergestreiken 

heller. Bagasjen var pakket i en drybag som var plassert på sykkelens fine bagasjebrett, dette 

kommer til syne når du tar av passasjersalen og har gummipolstringer og er helt flatt. Flere 
sykler burte ha dette. I tillegg hadde vi kamera og diverse ”greier” i tankveska. Tankveska på !” 

GS er det litt ”2 rom og kjøkken” stuk over, men den er nogenlunde vanntett og passer perfekt

på tanken. Ser du bort fra at du tuter litt på hornet når du svinger mye til venstre er den helt 

perfekt! 

Fra Bergen til Voss langs E 16 er det mange tunneler. (!!!) Ellers er veien sånn passe kjedelig, 

men naturen rundt er ganske fin. Bratte, grønne fjell, noe fosser, samt en mengde trailere. På 

Voss ble noen rundstykker, skinke og ost, litt leverpostei og en tube makrell i tomat handlet inn 
på den lokale KIVI butikken i sentrum. En MORA kniv til 39.90 i ekte plast ble innkjøpt på den 

lokale Jernia forretningen på motsatt side av veien. Etter det bar det av gårde mot Lærdal. Ved 
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Stalheim svingte bare sykkelen seg inn på gamleveien av seg selv (er det mulig å kjøre utenom 

denne perlen tro?) og luchen ble inntatt i strålende sol midt i bakken. Livet lekte...

Veien fra Stalheim via Flåm til Lærdal gikk gjennom verdens lengste veitunnel. Og la det være 

sagt med en gang: Lærdalstunellen er oppskrytt! Selv med noen hvitmalte rom med blå lys hver 

5 km. Etter tunellen er veien fin oppover mot Borlaug der en kan velge mellom å kjøre via

Hemsedal, Gol og Hallingdal eller en kan kjøre videre over Filefjell. Vi valgte det siste da vi har 
en kompis på Fagernes. Før var han en ganske vanlig ok fyr med en sliten Suzuki GS 650 med

kardang. En forferdelig sykkel på alle måter han har måttet tåle mye mobbing for. Men, ikke nok 

med at Jens Moberg driver et lokalt firma innen lokalmatbransjen, ”Smak av Valdres” han er 
jammen frekk nok til å kjøpe seg en GS til. 

Og ikke hvilken som helst. Morten Oskarsens R 80 GS ”Basic” med Touratech ZEGA system må vite. Jens 

var ikke hjemme, men ”basicen” stod på tunet til allmenn beskuelse. Redaksjonen er grønn av misunnelse og 

håper å få med oss Jens på en tur eller to i løpet av sommeren. Dersom du ikke visste det arrangeres det 
rakfiskfestival på Fagernes hvert år...

Vel fremme på Kongsvinger fikk sykkelen stå noen dager mens 17. mai ble feiret sammen med barna. Det 

var klart for international allroadtur. Etter diverse telefoner ble det klart at kontingenten fra denne kanten i år 
bestod av Oscar (på utlån fra vest), Roy, Johnny og Sondre. Hvordan det gikk og bilder fra turen, samt mer 

tekst kan du (forhåpentlilgvis) lese om i morgen…følg med, følg med… 

12.05.06 INTERNATIONAL ALLROADTUR!!! 

TYRIGRAVA UTENFOR OSLO 20.05.06
AVREISE (IKKE OPPMØTE!!!!!) KL. 09:59

Redaksjonen går av nett for helga og hele neste uke. En tur fra Stavanger via Hardanger, Bergen Filefjell, 

Dokka, Totenåsen, Gullverket, samt veien mellom Kuggerud og Brandval er noe av ruta. Sjefen for 
International Allroadtur 2006 har latt høre fra seg og skriver følgende i en mail til redaksjonen:

SISTE!

Årets Int. Allroad-tour går som planlagt – lørdag 20/5.

Start fra Tyrigrava kl 09:59 (og jeg kødder ikke....).

Dag 1 avsluttes i Töcksfors ca kl 1600.

Pga. Diverse omstendigheter har vi ikke hatt mulighet for å legge opp rute for dag 

2. Det betyr at de som er med på dag 2, må være med på aktiv leting etter 
passende grusveier! Overnatting vil skje på Frykenbaden Camping i Kil. Der vil det 

også foregå inntak av lettere forfriskninger samt seriøs planlegging på 

lørdagskvelden. De som ønsker hytte, må selv ta kontakt hos med Frykenbaden.

(http://www.frykenbaden.com/) Ytterligere påmelding, administrasjon, informasjon, 
rettledning og annet vil foregå etter sedvanlige Allroad-prinsipper – dvs. ingen! Vel 

møtt lørdag 20. med full tank, lite luft, matpakke og godt humør! Vi drar altså kl. 

09:59. Drar - ikke møter opp!!! Les mer...

Med vennlig hilsen

Odd V. Larsen

Mobil: 913 94 865

MENER ALVOR?

11.05.06 En skikkelig oppgradering!!! 

Nei, vi snakker ikke om at redaksjonen har tatt seg selv i nakken og laget nye innlegg til siste nytt. Derimot er 

det redaksjonens nermeste nabo Terje Garpestad som har oppgradert seg. Eller rettere sagt sykkelen sin. 

De som har fulgt med i spalten vet at Terje hadde et stygt uhell med sin BMW R 1150 GS. Blant de mindre 
skadene på sykkelen nevner vi i farten at den ene sylinderen revet av og at kardanghylsa knakk i to. Pluss at 

det ble en del større skader. Terje fikk seg en skikkelig smell, men han er i sammenlappet igjen og klar for 

utfordringer i salen! 
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Grunnet problemer med å håndtere en så stor sykkel ble en Yamaha xtz 600 (eller hva det var) 

inkjøpt. Den syns dama var for liten å sitte bakpå, og en Kawasaki Vulcan på størrelse med et

eller annet fra NSB eller noe ble innkjøpt i fjor. De som kjenner Terje vet at han lett benytter 

denne sykkelen som en skikkelig allroader. Det var dog etter en helgs prøvetur på Motorhusets 

BMW R 1200 GS at Terje fikk skikkelig "fot!" Kontrakt ble skrevet og Terje er eier av en kliss ny, 

blå BMW R 1200 GS. "Pimp my bike" og vips var alarm, topboks, vesker og litt annet snacks 

montert! Gratulerer Terje, sjekk ut aktivitetssiden og bli med! 

Back in business?
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30.06.06 GOD SOMMER! 

Redaksjonen tar nå en velfortjent ferie til Bardonecchia og diverse andre steder i Alpene. Vi kan nås på sms,

90157360. E-post blir ikke lest før i uke 30.

SISTE - SISTE:

Er du, som enkelte av medlemmene i Allroad-MC (vi skal ikke nevne navn, la oss kalle ham "Odd.") plaget at 

du sender slibrige og upassende meldinger fra din mobiltelefon når du er pussa? Fortvil ikke! Løsningen 

finner du HER! (sjekk spesielt kommentarene, red.anm.)

27.06.06 Oppdatering på (medlems)sidene.

Redaksjonen har i den siste tiden mottatt er rekke sinte mailer fra et medlem som føler seg svært urettferdig 

behandlet av redaksjonen. Vi skal ikke her ta stilling eller realitetsdiskutere dette, bare fastslå at sjansen for 

dette definitivt er til stede. Uansett, redaksjonen har flyttet Vegard Myrli opp OVER streken etter han for 

lenge siden betalte kontingenten. Vegard og Lill Ida er for øvrig "Stella Alpina" deltaker 7 - 9 juli i 

Bardonecchia, Italia. I tillegg har redaksjonen oppdatert medlemssidene med de som har deltatt på div. 

arrangementer i år.

Redaksjonen har dessuten tatt en skikkelig opprenskning på GS linkesiden og luket ut all røkkel - dvs. 

importører og merkeklubber. (Gjelder ikke schnellpanzer.de)

26.06.06 Nytt forum for GPS! 

Allroad-MC samarbeider med nettstedet schnellpanzer.de om et norsk GS forum på internett. I 

forumet kan du dele dine tips og problemer vedrørende BMW GS med andre, samt at du kan 

diskutere det meste som gjelder alle typer BMW GS modeller. Etter oppfordring fra redaksjonen 

i Allroad-MC har forumet nå fått egne forum for GPS. Det er delet inn i Garmin - TOM TOM og 

"røkla." "Pastoren" har allerde vært inne og lagt ut link til nettstedet der du kan laste ned alle 

BMW forhandlerne i Europa til din Garmin 2610. 

Selv om det er mange, gode GPS forum på nettet er de fleste på engelsk. Redaksjonen vil oppfordre til aktivt 

bruk av forumet slik at vi kan etablere et helnorsk GPS forum for de mest brukte merkene. Du kommer til 

forumet ved å klikke på bildet til høyre, eller ved å gå inn på knappen "GS" øverst på siden.

23.06.06 Er redaktørene til å stole på?

Nei, vi snakker ikke om at det har vært en intern oppvask i redaksjonen. Ei heller snakker vi om en ytre 

gransking av sannehtsgehalten i redaksjonens innlegg. Heldigvis vil kanskje noen si! OK, hva snakker vi om 

da? Jo, internett selvfølgelig. Nettavisene. Dagbladet.no. Redaksjonen bruker mye av sin tid til å surfe ( i hytt 

og gevær?) på nettsider. Ved en sjelden gang finner vi fram til noe av interesse. Mellom vitenskapelige 

avhandlinger, hovedfagsoppgaver og de svært interessante tallene som presenteres på websidene til 

Statistisk Sentralbyrå. Hva sies for eksempel om dette: Av småvilt i Norge felles det mest ryper? Eller at kun 

4% av elgjegerne i Norge er kvinner? For ikke å snakke om de utrolig interssante tallene innenfor finansielle

sektorbalenser i årene 1993 - 1997 men spesielt fokus på de økte nettofordringene for husholdningene. 

Men, det var ikke dette innlegget skulle handle om, men emner av interesse for allroadere. Vår

performancekunst foregår i alle hovedak på "vei" av varierende kvalitet. Noen vil nok hevde at 

begrepet "vei" er relativt. Allikevel ser det ut til at de fleste allroadere redaksjonen kjenner til 

har en forkjærlighjet for smale, svingete veier, gjerne grus. Humper, hull, spor o.l. er ikke til 

hinder for en allroader, tvert i mot er det bare en utfordring. Og det er her redaktøransvaret 

kommer inn. På dagbladet websider i går stor en artikkel med overskriften: "Norges dårligste

veier!"

Redaksjonen klikket seg umiddelbart inn på artikkelen og håpet kanskje at våre myndigheter skulle ta tak i de 

virkelig dårlige veistrekningene i Norge, eksempelvis Oslo - Drammen. Oslo - Moss, Oslo - Lillehammer og 

E18 Nordre Vestfold. For ikke å snakke om katastrofeveien fra Holmestrand til Kristiansand. For å få litt

"schwung" over sakene, man kunne for eksempel begynne med å høvle vekk asfalten på disse strekningene, 
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det hadde vært en god start. Men hvor lenge var Adam i paradis? Stor var vår skuffelse da vi kunne 

konstatere at det Dagbladet.no presenterte som "norges dårligste vei" viste seg å være en perfekt allroadvei. 

Videre nedover i artikkelen ble det værre og værre da det gikk opp for redaksjonen at de dårlige veiene i 

artikkelen var de beste i våre øyne! 

Videre i artikkelen påpeker direktør i KNA, Rune Gaustad følgende: "Med dagens bevilgninger til 

vedlikehold vil det ta over 60 år å løfte veikvaliteten opp til det nivået som Stortinget faktisk har 
bestemt."

Det er enda håp folkens, det er enda håp..Heia Jens og Kristin!. Les hele artikkelen ved å trykke HER!

22.06.06 Nytt medlem i allroad-MC!

Selv om redaksjonen er i feriekoma har vi dårlig samvittighet overfor vårt nyeste medlem. Samvittgheten blir 

ikke beder av at redaksjonen helg etter helg har passert Hønefoss uten å gi lyd fra oss. Vi skal skjerpe oss! 

Uansett, klubbens nyeste medlem heter Gudbrand Brandrud og er fra Hønefoss. Gudbrand gir følgende 

beskrivelse av seg selv i en e-post til redaksjonen: 

God dag.

Jeg er inne i mitt siste år før 50, bor på Hønefoss og synes dere ser ut som en passe ung og

gæern gjeng! Kjørt sykkel i 20 år og hvert innom mye forskjellig. Begynte offroad med Honda 

XL600LM og er nå tilbake der med min andre GS – en 2003 Adventure. Er en mellomting 

mellom selvstendig næringsdrivende og pensjonist; gift – far til fire og bestefar til én. Kona tok 

lappen i fjor og jeg hentet en mini-GS i Tromsø for da var det lengst å hente!! Hjemveien gikk i 

to etapper – med 125 mil siste dag. (Da var det godt å komme på store-GS’n neste dag…….)

Kjører med glede på grus selv om jeg ikke er av de villeste i terreng med Adventuren. Da nyter 

jeg heller dvd’n Long Way Round med to andre amatører og så kjører jeg heller i skauen med 

min Husaberg 400 (chicken….). Bl.a. 7 dager i Marocco som er BARE grus.

Har studert bildene fra Kongsvinger-treffene i flere år og synes det ser trivelig ut. Er for øvrig ikke noen stor 

treff-stjerne. Liker meg normalt bedre i mindre grupper. Av andre kvalifikasjoner kan jeg jo nevne at jeg 

hoppa på ski med Anders Dihle i ungdommen og slo han, men han slår meg på GS………

Gudbrand Brandrud
Anna Colbjørnsdattersgate 19
3510 HØNEFOSS
NORGE
Tlf. +47 9524 9224
Fax. +47 32 12 67 21
e-mail: gudbrand@brandrud.no

Ja, ja, her kommer det frem. Siden Anders slår deg på GS regner redaksjonen med at du slo Anders grundig 

på ski? Uansett, velkommen skal du være. Redaksjonen skal ikke forbi Hønefoss på en stund, men har en 

mistanke om at en del av klubbens medlemmer i Osloområdet benytter veien i Sigdal / Numedal og omegn 

ganske flittig. Redaksjonen blir ikke spesielt overrasket om Gudbrand kjenner til en og annen veistubb egnet 

for seriøs allroading i Hønefosskanten. 

Dersom du ønsker å melde deg inn minner redaksjonen om at donasjonen for tiden er kr. 150.-, og at

klubbens kontonummer er 9713.50.16326

21.06.06 I feriemodus!!!

Redaksjonen har så smått begynt å komme i feriemodus - selv om omgivelsene mener

planleggingen har vart vesentlig lenger tid. Utallige GPS ruter er laget, endeløse 

telefonsamtaler til fjern og nær, samt at ens nærmeste har måttet utstå utgreiinger om 

alpesvinger og tidnebestigninger til de har gått. Bokstavelig talt. Men, nå nærmer det seg! Stella 
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Alpina sidene er oppdatert med bl.annet GPS koordinater til møtepunktet i St. Anton Am 

Arlberg og Hotel Sommeiller i Bardonecchia. I tillegg er det lagt ut Garmin Map Source kart i 
versjon 1, dette tror redaksjonen er nødvendig for å overføre veipunktene til Quest. 

Deltakerlisten er også oppdatert, den kan være grei å skive ut og ha med seg. Er det noe du lurer på kan du 

kontakte redaksjonen på e-post ved å trykke HER! Les mer om arrangementet ved å trykke HER!

15.06.06 Southern Comfort gjennomført med stil!

En ting er nå at oppmøtet var svært godt, innlosjeringen perfekt, været kun sol og at veiene var perfekte! En 

annen ting var at stemningen var på topp hele helgen. Selv om vi kan oppsummere tre velt, to sykler, vel, i

alle fall en og en halv, i avgang var det kun blide fjes å se.

Redaksjonen vil få takke Per og Ivar for et perfekt gjennomført arrangement. Hvem skulle trodd at det i 

triangelen Evje - Kvinesdal - Kristiansen skulle være så mange fantastisk fine veier? Redaksjonen er spesielt

imponert over grusveiene i området. Vest for Numedalslågen er en jo ikke bortskjemt med grusveier av en 

viss allroadkvalitet, men selv en blasert finnskoging må bare bøye seg i støvet og innrømme at dette var 
svært, svært bra. Lange, mange og "tredimensjonale" er oppsummeringen av grusveiutvalget i området. 

Samt at en kan kjøre grus i 360 graders retninger, ikke bare en grusstubb i ny og ne. Imponerende!

Hovedgruppa, anført av Ivar og Per kjørte småveier og holdt seg innenfor "rimelighetens grenser" hva 
veilvelget angår. "Schnellfahregruppe" anført av Pastoren gjorde ikke det. "Jeg har funnet en liten bakvei

oppover til Evje" uttaler Oscar med en røst som var en dreven forkynners verdig. Og bakvei ble det. En ting 

er nå at veien var bommet, det hindrer ikke en allroader nevneverdig. Etter en stubb møtte vi på to 

vedhuggere, de gliste og mente at "vegen blir nok litt dårlig innover!" En annen ting er all trærne som lå over
veien. Her var første utfordring - passering av vindfall med stilkarakter. Mange måter ble prøvd men 

vekslende hell, Terge G fikk tatt dyden på sin 1200GS med dagens første velt over ei bjørk. Terje uttalte 

senere: "Det var ille nok å få familiens forståelse på an jeg skulle bruke borti en kvart million på en ny mc."

"Nå er jeg alvorlig bekymret for hvordan jeg skal forklare at jeg har tatt med med sykkelen i en skog i 

Setesdal og ripet den opp!" "Og gliser av det!!!" Vel Terje, du må bare gjøre som alle vi andre - godta at du 

blir oppfattet som fullstendig, komplett idiot! Jo før jo bedre... 

Det tredje vi kom til var en lang oppovebakke, mer en skrent som noen hadde bestemt at veien skulle gå 
oppover i. Utvasket elveleie er en mer dekkende benevnelse, dette var et svært krevende parti. Pastoren og 

Trond kom seg lett opp, det samme gjorde Johnny på 1150. Terge G var ikke skremt av velten og oppover 

gikk det. Geir Olaf med 12GSA fikk stopp midt i bakken. I sola og med noen hundre kilo mc er det tungt. 
Svært tungt! Det vet alle som har forsøkt. Med litt hjelp kom han opp han også. Etter kort pause var det på'n

igjen, veien var litt bedre men fremdeles svært krevende. Etter 6 kilometer var vi på Esso sør for Evje. Vi 

hadde da brukt 1,5 timer, noe som gir en snitthastighet på 4 km/t. Imponerende!

Deretter bar det avgårde til Terjes 12GS sa takk for seg i Åseral. Han dro tilbake til campen med hakkende 
motor og sykkelen fikk tilnavnet "pilssykkel." Kun brukbar til å sitte ved siden av og drikke pils og se på. Vi 

andre kjørte på kryss og tvers på suverene veier helt til dagens andre GS sa takk for seg. Dette er vel 

beskrevet i gjesteboka og trenger ikke ytterligere kommentar. Tilbake på campen var det grilling og øl. Det er 
vel bare å si som Arve Johnsen knusktørt formulerte det på en gasthausveranda i Østerrike for noen år 

tilbake: "Å kjøre mc om dagen og drikke øl om kvelden er en jobb jeg tror jeg skulle klart å holde på!"

Redaksjonen vil takke de fremmøtte: Oscar, Per, Ivar, Geir, Geir Olaf, Trond, Terje G., Terje S., Frode I., 
Johnny, Thor og gjesten Johhny Braut. 

Redaksjonen har to nye medlemmer - de kommer neste uke. Forhåpentligvis bilder fra treffet og. Har du 

noen gode bilder? Send dem til redaksjonen, helst på CD!

SISTE - SISTE!! Hvor lenge var Adam i paradiset?

I en tåredryppende tekstmelding snus glede til fortvilelse! Selv om Motorhuset i Stavanger tok bensinpumpa 

fra en ny sykkel for å hjelpe Terje G til å få sykkelen på veien igjen var dette forgjeves. Etter en kveldstur til 

Oltedal (Rogalands svar på Tyrigrava) dro Terje ut over Jæren. Der begynte hel***te på nytt! På'an igjen. 
Fusking og skyting i potta! Hvordan dette går? (eller ikke går...) Følg med, følg med. 
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08.06.06 SOUTHERN COMFORT 2006 

SOUTHERN COMFORT 9 - 11 juni 2006
EVJE - SETESDSDAL 

Møtepunkt i Rogaland:

Sted: ESSO, Vikeså, omkring 51 km. sørover angs E39 fra Stavanger. (N58 37.790 E6 04.878)

Tid: Fredag 09.06.06, avreise 16:59.

Påmeldt så langt: 

Per, Ivar og Oscar. (arrangører), Trond H., Terje G., Terje S., Tor Harald, Thor Ånesen, kompisen til Thor Å., 

Frode I., Geir Olaf og Sander. (DK)

I tenkeboksen:

Are, Arve, Tom, Johnny (nytt medlem på gang) 

Ingredienser: Pent vær, positive allroader, suverene omgivelser, grilling på kvelden, overnatting i dobbeltrom 

for de fleste, elv 10 meter fra hytta, teltplasser, fiskemulighter, en mil til Evje der en kan kjøpe øl og grillmat, 

suveren fellestur på omkring 30 mil lørdag, avreise 09:59.

I tillegg nevner vi noen nedlagte jernbanetuneller vi skal kjøre gjennom, samt en aldri så liten himmelsk 

overraskelse! Dersom du ikke har meldt deg på via websidene ligger du dårlig an i forhold til sengeplass, dog 

er det plass innendørt til alle. Klubbmedlemmer prioriteres i påmeldingsrekkefølge ved tildeling av
sengeplass. Alle må ha med seg det de ønmsker å spise / drikke, det fins dyner og puter, sovepose er helt 

ok. Mer info og veiforslag...

01.06.06 Anonymt medlem ikke så anonymt likevel...

Redaksjonen skrev i innlegg av 30.05.06 at vårt nyeste medlem, Terje Paulsen ikke hadde sendt oss så mye 
informasjon. Dette er helt feil! Terje sendte oss 24.04.06 en wordfil med en hel masse informasjon. 

Dessverre druknet den i annen post. Men, Terje er ikke tapt bak en vogn, han sendte oss like godt heløe 

greia på nytt med en velplassert korreks! Terje skriver: 

Hei! 
Her er den formelle søknaden om medlemskap til Allroad Mc. Jeg heter Terje Paulsen, og kommer fra
Modum i Buskerud, selv er jeg en 80 modell.

For et par år tilbake tok jeg lappen på tung mc, mest pga at det er kjekt og ha. Selv har jeg ikke 
noe spesielt forhold til motorsykler, annet en gode minner fra mopedtiden frem billappen. Etter 

avtjent verneplikt, med en stor dose norsk natur, har jeg bestemt meg for å komme meg opp i 

skauen eller fjellet med den antikke fluestanga jeg aldri får fisk på. Våren 2006 bestemte jeg 

meg for å kjøpe meg sykkel, R-sykkel var uaktuelt, soft-chopper likedan, Harley – for dyrt og for 
mye skruing, Super Motard – tøft, men for mye skruing. Hmm, det måtte bli en BMW.BMW 

F650 GS 03/04, blei løsningen som førstegangssykkel. 

Nå har jeg putra rundt på den gule fare med en ”gjøkaktig” lyd, 35 mil er fortært, med et glis om munnvikene. 
Nærmere 15 av mila kom ved en ufrivillig tur til Sandefjord rett etter påske, med en konklusjon - Jeg hater 

E18, og vil gjøre alt for finne grusveier og krøtterstier for å komme dit jeg skal. For øvrig kommer jeg til å 

bruke sykkelen frem og tilbake til jobb. Jobben min består av og tegne streker i 3d, Gs’n kommer til å få noen 

modifikasjoner i nær fremtid, med egenkonstruert kjedekasse og bremseskivedeksel i rustfritt stål. (de
originale plastgreiene ser for j…… ut) .. 

Håper med dette å bli godtatt som medlem i den eksklusive Allroad-mc klubben! Trenger klubben noe mer
informasjon omkring meg eller ”gjøken” - ta kontakt ;)
Terje

Som sagt Terje, du er hjertelig velkommen. Etter den siste tids "kjetting" diskusjon i gjesteboka trengs en til 

fra the "chain gang!"
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31.07.06 Over streken!

Nei, vi snakker ikke om tabloidavisenes agurknyheter, men om Tom Gunnar fra "Skjetve" eller Skiptvedt 
som det heter på korrekt riksmål. En ting er nå at Tom Gunnar betalte kontingentet kontant til redaksjonen 
under "Consert Tour 2006" (reportasje kommer, red.anm) og dermed havnet over nedrykksstreken, nei det 
mest oppsiktsvekkende med Tom for tiden er at han er en av to eiere i Norge av en KTM 950 Super
Enduro!!! Dersom du er litt uskikker på hva en KTM 950 Super Enduro er kan redaksjonen nevne at den er 
KTM's svar på BMW HP2. I tester knuser den HP" med god margin og litt til... Du kan se fler bilder av 
sykkelen, samt en rå reklamevideo ved å trykke HER!

Tom, som så langt har kjørt en KTM LC4 Adventure fikk prøvekjøre den nye råtassen fra KTM og dermed var 
den solgt. Firmaet fikk valget mellom å få penger for sykkelen - eller at Tom beholdt den uansett! Det var 
nemlig aldri noe alternativ å levere sykkelen tilbake!

Redaksjonen gratulerer og ser med glede frem til omfattende testkjøring ala HP2

Følg med utover i uken for mer agurknytt - vi har mer å by på, bl.annet en liten konkurranse...følg med, følg 
med...

26.07.06 Noen flere Stella Alpina bilder.

Selv om redaksjonen egentlig er på ferie legger vi ut noen flere bilder fra Bardonecchia og Colle del 
Sommeiller. Vi har sendt ut en sms som oppforder alle som har bilder fra arrangementet og ønsker å dele de 
med de andre deltakerne om å sende oss en CD med bildene. Redaskjonen vil så sette sammen en DVD 
med alle bildene (pluss noen videoklipp fra Gro) og sende ut GRATIS til alle som sender inn bilder. Derfor: 
Dersom du deltok på arrangementet og har bilder, bnrenn en CD fortere enn svint og send den til: Oscar Fr. 
Egeberg, Edv. Munchsgt. 7B, 4307 Sandnes.

Takk til Rune L, Börje T. og Geir Olaf som allerede har sendt inn. Pluss redaksjonens bilder da... 

THE KING! PARTY - PARTY! VEIEN ER MÅLET! STONED? GEIR OLAF 

KJÆRE GRO... VI ER IMPONERT! JYPLING? JYPLING! PÅL D. 

KA I HEL***TE? YESSS!!! INGEN KOMMENTAR! ON TOP! BEEN THERE!

13.07.06 Når ord blir fattige...

Redaksjonens vil med dette takke de som var med til Bardonecchia i Italia helgen 7 - 9 juli. De som nådde 
toppen, Colle del Sommellier på 3009 m.o.h. var:

Odd Larsen (BMW R 1200 GS), Rune Langseth (BMW R 1200 GS), Yngvar Nøglegaard (Aprillia 
CapoNord, Oscar Egeberg og Trude Gustavsen (BMW R 1200 GS), Odd Einar Egeberg (Honda
Varadero), Geir Olav Østebøvik (BMW R 1200 GSA), Vegard Myrli og Lill Ida Hjelmeseter (BMW R 1100 
GS, (ikke tilstede på bildet, oppe på lørdag) , Tor Harald Hansen (BMW R 1200 GS), Gro Rabben (BMW 
R 1150 GSA!!!), Anders Dihle (BMW R 100 GS PD), Sondre Dagfinnrud (BMW R 1150 GS), Pål Dahl 
(BMW R 100 GS PD) og Per Barstad (BMW R 1200 GS).Totalt 15 stk!

Allroad-MC utroper seg med dette til uoffisiell norgesmester i klassen "Tindebestidning med MC!" 
GRATULERER FOLKENS!!!
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Mer bilder og tekst kommer når redaksjonen er tilbake fra ferie.
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30.08.06 Det nærmer seg!

Nei, vi snakker ikke om at høsten er i annmars eller at Triumph ovegår salgtallene til BMW i Norge! Vi snakker derimot om GS treff på 

Finnskogen. Sett av helgen 7 - 10 september sammen med GS'n din, og du vil garantert få en fin mchelg på grusveiene i grensetraktene øst for 

Kongsvinger. 

Videre kan redaksjonen opplyse at det var 14 stk på HSB tur i helga, kun to sykler med kjede - resten var ikke kjeldelig det heller... (utenom 

redaskjonen som er totalt ubrukelig på ordspill!) Og når vi er inne på dette med ord kan vi fortelle at de "eldre, forsiktige herrer" utvidet 

vokabularet sitt betraktelig i helgen - dog helt uten å vite hvordan dette skal omsettes i praksis. Dersom du lurer på hvordan det gikk i årets

"Camel Rally" i Norge kan du trykke HER! Sikkert til glede for alle tigerfans! 

Redaksjonen drar østover via de indre veiene på sørlandet torsdag og fredag. Det er planlagt "innledende SC 07" møte i Grimstad torsdag 

kveld, nye kataloger fra Wunderlich og Touratech skal gjennomgåes. Ikke glem å sende inn dine frslag til årets priskandidater. Du finner link 

øverst på siden. Redaksjonen er til bake uka etter GS treff med flere innlegg. God helg! 

21.08.06 Hjemmebrenningen er i gang!

Nei, vi snakker ikke om at redaksjonen har begynt eget destilleri i konkurranse med Arcus hjemme på Trones i Sandnes. Ei 

heller snakker vi om lysskye aktiviteter i diverse kjellere i Selbu. Redaksjonen har allikevel dykket ned i sitt rikholdige arkiv og 

funnet fram et par linker som kanskje kan være av interesse i den samenhenhen. Du finner linkene ved å klikke her, her og 

her!

Der redaksjonen snakker om er derimot brenning av DVD fra sommerens allroadtur til Baronnecchia i Italia. DVD'n inneholder 

nermere 1,4 GB med bilder fra bidragsyterne, samt en redigert video fra Studio Byhaven v / Gro Rabben. 

Redaksjonen er i full gang med å sortere bildene og DVD blir (trolig) sendt ut denne uken. Gled dere! Redaksjonen vil få takke Odd og Yngvar 

for god drahjelp, samt selvfølgelig de som møtte opp i Bardonecchia. Som eneste norske klubb har Allroad-MC nå hatt ikke mindre enn 11 

medlemmer av samme klubb over 3000 m.o.h. På samme sted! I tillegg var det 4 ikkemedlemmer med, slik at det totale antallet på toppen i 

løpet av helgen ble 15! To av medlemmene kjørte med to på! Hard act to follow!

18.08.06 Motorsyklister er ikke som annet klister...

Og spesielt ikke allroadklisterne. Møkkete, humpete, støvete og ikke minst tunge som bly durer de avgårde mellom de tusen hjem! Sideveir og 

grus anses ikke som noe problem, mer som en utfordring. Er veien stengt eller ferje innstilt, ja da er det ikke et problem, men en mulighet.

Men, hvordan er det med kjøreferdighetene til en middels allroader? Redaksjonen merket seg en undersøkelse publisert i en 

eller annen tabloidavis i vinter der 80 % av norske bilførere regnet seg som bedre sjåfører enn gjennomsnittet. De siste 30% 

var trolig kvinner, og høyst sannsylig den delen av gruppen som i realiteten var bedre sjåfører enn gjennomsnittet!Uansett, 

praksit er en ting, teori en annen. En webside som kanskje kan hjelpe deg litt i gang dersom du er usikker er flamesonmytank. 

Litt enkel teori og grei forklaring på årsak/virkning forhold. Trykk på bildet for å komme til websiden.

16.08.06 Norges (nest) lengste turside?

Norges lengste turside tilhører Kawanor. Derom hersker uten tvil.

Men, det fins andre sider også. En tur som er i gang nå er turen til Toril og Andreas. Linken inn til allroad-mc og interessen for turen til Torill og 

Andreas går via tips fra Sigmund og broren Jonas. (TDM 850) Jonas, Andreas og Arthur og Anthon kjørte en lengre tur til Marokko sammen med 

Andreas for noen år siden. Turen var utførlig beskrevet i mcavisa. Du kan lese artikkelen i pdf format ved å trykke HER! 

Denne gangen går turen stort sett i Europa og turen legges fortløpende ut på nettet på websiden longtrip.no. Fremkomstmiddelet er en gul BMW 

R 1200 GS og Torill og Andreas skal være på farten i tre måneder! Vi er misunnelige!

15.08.06 DVD fra Bardonnecchia og Stella Alpina snart klar! 

Det mangler nå kun et par etternølere før vi kan starte brenning og utsending av gratis DVD til alle som var med på turen. 

Andre som ønsker DVD'n kan selvfølgelig få kjøpt den. Redkasjonen vil få takke alle som har bidratt til at så mange bilder har 

blitt tilgjengelige. Spesielt vil vi takke Studio Byhaven v / Gro Rabben som har bidratt med en redigert video på DVD'n. Det vil 

ikke ble så mange oppdateringer denne uken, redaksjonen er opptatt med "presserende oppdrag" i Fylkesnemnda for Sosiale 

saker i Rogaland for biarbeidsgiveren Stavanger kommune. Neste uke har vi noen interessante links, samt flere nyheter.
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Bildet til høyre er av Oscar med 1200GS i ura på vei ned fra Coll del Sommeiller, når du trykker på det får du opp et bildet av norges ukronte Sommeilerkonge iført 

italias VM drakt! Foto: Pål A. Dahl.

11.08.06 Er vårt eksistensgrgunnlag truet?

I vårt dataassisterte samfunn er det godt å se at noen fremdeles tviholder på analog kunst. Det er slik med all stor kunst, i dette tilfellet

performancekunst, at det må forefinnes en arena å utøve kunsten på. Vår primære arena er (i all hovedak) offentlig vei, en arena vi deler med 

andre medtrafikanter av ymse slag. Den sekundære arenaen er privat vei, og tertiære er utenfor veien. De to sistnevnte deler vi bl.annet med 

bønder, kuer, hester, geiter, villsau, jærbuer, gravemaskiner og andre hyggelige vesener og redskaper.

En del mennesker vil rokke ved dette. På nettsiden dagbladet.no har det i den senere tid pågått en kampanje for å forbedre 

veistandarden i Norge. Redaksjonen har fulgt nøye med denne kampanjen helt fra starten, og mener nå at tiden er inne til å ta 

bladet fra munnen. Kampanjen er drevet fram av tungvektere i norsk samfedsel, bl.annet Norges Lastebileierforbund og 

KNA.Ikke bare påstår de at politikerne har forsømt seg i årevis, de ønsker sågar at en skal bruke ikke mindre enn 700

(syvtusenmillioner) milliarder kroner de neste 15 - 20 årene for å avhjelpe problemet. I en av artiklene sammenligner direktør i 

KNA, Rune Gaustad veistandarden i Norge med et besøk hos tannlegen, og han mener at det er flaut for Norge at veiene er 

slik de er.

Redaksjonen, som for øvrig sliter med å finne veier som ligner noe vi har sett hos tannlegen, har finlest artikkelen og ser til sin forskrekkelse at 

de veiene sluggerne mener må vekk - eller rustes opp - er noen av de beste allroadveiene i kongeriket. Her er noen eksemplar på hvilke veier 

svinepelsene ønsker å gjøre noe med:. 

RV 37 mellom Orremyr og Gransherad

Fylkesveien på Løten (Kjell, hva er dette?)

Fylkesveien mellom Osåsen og Oppstad bru i Sør-Odal ( Hører du Vidar!) 

Fylkesvei 281 i Våler i Østfold (Noe for Tom og hans nye KTM 950 SuperEnduro R?) 

Fylkesveien mellom Nesbyen og Svenkerud i Hallingdal. (Rune - hører du?) 

Riksvei 319 mellom Sande og Hof i Vestfold (Are - hvor skal dette ende???) 

+ en del veier i Nord-Norge.

OK, hva gjør vi nå? Jo, vi sier selvfølgelig i fra til myndighetene og til kampanjens ledelse om hvilke veier VI ønsker det skal gjøres noe med. 

Redaksjonen vil med dette oppfordre medlemmene i allroad-mc, samt andre som følger seg kallet, til å ta bilder av E6, E18, E39 osv. og sende 

inn. Spesielt ille er strekningen Lillehammer - Oslo, samt strekningen Oslo - Moss. Oslo - Drammen - Horten er like ille, og jammen har det ikke 

lurt seg inn noen strekninger på sørlandet de siste åra og! Vårt umiddelbare forslag er å fjerne asfalten på alle firefelts motorveier, samt å kutte 

allt veivedlikehold på fylkes- og riksveier med umiddelbar virkning. Pengene en sparer kan en bruke til å bygge ut og gjøre offentlig 

kommunikasjon gratis. Trafikken blir således kraftig redusert og bilistene sparer masse penger. Genialt ikke sant? Les artikkelen og finn ut 

hvordan du kan bidra ved å trykke HER!

I en senere artikkel kommer vi (kanskje) tilbake til hvor mye Tullatech utstyr du kan kjøpe til din GS for sjutusenmilloner.

10.08.06 En solskinnshistorie!

Nei, vi snakker ikke om at Oscars 1200GS har passert 41.000km uten "nevneverdige problemer" som han selv uttrykker det, eller at han har lagt 
ut oversikt over alt "Tullatech" utstyret sykkelen er belemret med på webområdet sitt. Nei, det vi snakker om er Geir "Stirling Moss" Løkke.

Geir er som kjent på mcferie i nordnorge sammen med store deler av tigerbestanden på den skandinaviske halvøy. Som om det ikke var nok at 

de melder om både avisoppslag og havblikk på årets hvalsafari sender den frekke Løkke den ene sms etter den andre til redaksjonen. Noen 

mms også forresten, der er det sol, sol og atter sol som gjelder. Skrekkelig irriterende når det høljer ned på utsiden av redaksjonslokalene i

Sandnes. 

Det er ikke bare vær og vind som går Geirs vei i sommer. Etter den forsmedelige fjorårssesongen der klassepurken fratok unge, lovende Løkke

(nesten) enhver mulighet for å lufte kjeledyret, sitt stiller Geir i år med ny tiger og ...eee...vel...eee...fornyet respekt for lovens lange arm. Han vet i

alle fall forskjellen på veinummer og fartsgrtensene, dette ble forklart ham i detalj av en ivrig politimann fra Ytre Enebakk i fjor.

Geir kom etter eget utsagn i "fint driv" nedover en eller annen vei i nordnorge. 120 er en grei hastighet, og når en møter mc 

etter veien pleier de å varsle dersom det skulle være noe muffens. Men ikke denne gangen. Geir fikk kun et blink i lysene fra 

en lastebil, dette tolket han som en reaksjon på at han nå kjører med fultlys på dagen for at tigeren skal syns bedre. Men nei 

da! På en rett strekning stod lovens lange arm, denne gangen forlenget med en rød og hvit slikkepinne det stod "STOP" på. 
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Klassepurk I kunne opplyse unge Løkke om at han (nok en gang) hadde forbrutt seg på det groveste mot de norske reglene for 

hastighet i på offentlig vei. 

WATCHING YOU? 

Klassepurk I ropte på klassepurk II som hadde foretatt målingen, og sammen skulle de kose seg i ettermiddagssola med å plage Løkke med 

måleresultatene en stund. Men så, som et ved et mirakel kommer det tørt fra klassepurk II: "Du er jævlig heldig i dag." "Dritten er tom for strøm, 

vi har ikke noen måling på deg" Geir tar en titt på laserjævelen, og akkurat som klassepurk II sa: Der det skulle stått

"tthundreogførtiognoemumlemulme" står det bare: BATTERY LOW!!!

Tomhendte, men like blide må de to klassepurken bare la den notoriske fartssynderen kjøre videre med følgende kommentar i bagasjen: "La 

dette være et eksempel på den nordnorske gjerstfriheten." For den som måtte lure på det: Historien er helt sann og utspant seg i går formiddag!

SISTE - SISTE: 

SMS fra Geir til redaksjonen 09.08.06 kl. 16:06: "Kjørte forresten forbi to snut som dreiv å pakka ned laser'n i 60 - sone"

08.08.06 Tigere på tur! 

SMS meldingene tikker inn til rekdaksjonen i jevnt tempo. Nei, det er ikke betalingspåminnelser fra NetCom eller purringer fra 

strømleverandøren, men derimot tigergutta som i disse dager gjennomfører "Pain is temporary, glory is forever" tour 2006. Som de fløeste har 

fått med seg er det lagt ut noen bilder i gjesteboka, og redaksjonen har mottatt meldinger om hvalsafari på havblikk, samt at Geir har nådd 

Nordkapp. Og at de har fått oppslag i lokalpressen. Artikkelen kan du se ved å trykke HER!

01.08.06 Et bilde sier mer enn tusen ord...

Redaksjonen lovet en konkurranse denne uken, og til alt overmål blir det en også. Det er Vegard fra kongsvinger som forårsaker konkurransen. 

Vegard er for øvrig medlem av den ekslklusive subkulturgruppa "To på mc over 3000 meter." Så lamgt er det to medlemmer i akkurat den 

klubben...

Og det er nettopp klubben sopm Vegard er opptatt av. Vel, rettere sagt er han opptatt seg selv og hvordan han fremtrer for omvedenen. "Nå er 

det slutt på det glattslikkede "næringslivimaget" sier Vegard over telefonen til redkaksjonen og fortsetter: "Kan du ikke se om du finner et kulere

bilde av meg til medlemssidene?" Redaksjonen fant flere bilder av Vegard i forskjellige situasjoner. Siden vi hadde litt vanskelig for å bestemme 

oss lar vi medlemmene (og andre) gi oss råd. Hvilket av bildene under syns du Vegard skal få bruke på medlemssidene? Legg ut ditt svar med 

begrunnelse i gjesteboka eller sende det til redaksjonen ved å trykke HER! Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkaste ethvert forslag, men 

er åpen for bestikkelser! 

Bildene er klikkbare slik at du kan få med deg alle de pikante detaljene... 

BEFORE IMPACT NATO EDITION SELGEREN

COOL AND GROOVY LAID BACK DETTA GÅR TIL HE***TE...
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27.09.06 Nye bilder fra GS treffet!

BMW Dixi - eller Gerd Zülke som han egentlig heter har lagt ut mange flotte bilder fra GS treffet på 
Finnskogen på websiden sin. Du kan se bildene ved å trykke HER!

26.09.06 Julebordet nærmer seg!

De som venter på sleivete fortellinger fra årets GS treff får bare vente. Når nettene blir lange og kulda setter 
inn kommer den! Bilder er lagt ut på treffets websider. Derimot nærmer julebordet seg med stormskritt. Klikk 
på pila øverst til venstre på siden for å komme til infosiden. OG: Sett av fredag 3. november til en helaften du 
sent vil glemme! Redaksjonen har noen jokere i ermet i år...

15.09.06 Tekst og bildeR fra GS treffet kommer snart!

Redaksjonen er i full gang med å sortere bilder og å skrive noen ord fra GS treffet. Materialet vil bli lagt ut til 
uka - her er en liten forsmak. 

PIC 01 

PIC 02

PIC 03

PIC 04 

GUIDE I SOLNEDGANG HVILE FIRST TIMER
WHERE DO YOU WANT

TO GO TODAY?

A LOT OF GOOD 
MEN

WENT DOWN

Page 1 of 1Allroad-mc Archive



31.10.06 Julebord i mcmiljø!

Årets julebord er klart. Det er påmeldt ikke mindre enn 27 allroadere og hele 5 skybikere. Hvem som kommer kan du se ved 
å trykke HER! Uansett - er stedet lokalet til Company MC. Mosseveien 24, Oslo. Tiden er fredag 3. november kl. 19:00 -

eee...unnskyld: kl. 18:59! OK, ikke noe julebord uten "fårspill!" Det er ledet av den gamle ringreven Frode Isachsen (medlem i 

både allroad-mc og Skybikers, samt HV befal!) Stedet er det eksklusive "St. Halvards Pub & Bistro" fra kl. 17:59. Det blir felles 
avmars fra bistroen til Company MC kl. 18:54. Sånn ca. For sikkerhets skyld, stedet ligger i Oslogata, GPS posisjon: N59 
54.326 E10 46.049. Company MC har GPS posisjon: N59 54.073 E10 45.766

Hvis du er for lat til å gå og ikke har råd til å ta drosje kan du ta trikken. Hvordan du finner rett trikk kan du se ved på klikke HER! Du går av 

på St. Halvards plass. Linje 18 eller 19.

Medbrakt KUN her! Fårschpill HER! A closer look! ANGRIIIP!!!

Fredag 3. november 2006 kl. 18:59 på Company MC, Mosseveien 24, Oslo. Fåhrspihl: 
St. Halvard Pub og Bistro, Oslogata gud vet hva fra kl. 17:59. 

Lurer du på noe? Ring Oscar på 90157360 eller Frode på 41534775 
SISTE - SISTE!!!

Mail fra Frode: Jeg er på St. Halvard Pub & Bistro fredag kl. 18:00!!! Der bøtter jeg nedpå skarpinger og øl i enorme mengder!!! 

27.10.06 En verdig sesongavslutning?

Abschlußtour am 12.11.06 / Michael Martin

Die ausgewählte Tour wird uns über kleine Straßen, Feldwege, Sand - und Schotterpisten (Wetterabhängig) rund um den Ratzeburger See 

führen.
Die Tour ist für Enduros ab 500 cm³ und kann auch ohne Stollenreifen gefahren werden. 

10.00 Uhr Treffpunkt:
TOURATECH-NORD, Lübecker Str. 91

10.15 Uhr Abfahrt nach kurzer Besprechung 

ca: 17.00 Uhr Tourenende Abschluss ca. 17.00 Uhr

gemeinsames Essen (auf eigene Kosten) 

Anmeldung unter www.touratech-nord.de
Anmeldeschluss ist der 10.11.2006 !! 

29.10.06 noch wenige Karten
Michael Martin präsentiert seine neue Diashow "Wüsten der Erde" 
 Aula der Gesamtschule Eppendorf ,Curschmannstr. 39 / Ecke Breitenfelder Straße ,Nähe Haupteingang zur Universitätsklinik Eppendorf, 
Metrobus 5, 20, 25.
Ausreichend Parkplätze befinden sich auf dem Schulhof hinter dem Gebäude und auf dem Schulhof Löwenstraße. 

Teil 1 16.00 Uhr / Einzelkarte 10.00 Euro 
Teil 2 19.00 Uhr / Einzelkarte 10.00 Euro
Doppelkarte ( Teil 1 & Teil 2 ) 16.00 Euro

Karten nur bei TOURATECH-NORD erhältlich !

25.10.06 Alle gode ting er tre! 

Nei, det er ikke redaksjonen som er blitt tilsjasket av alkoholholdige drikke og skrevet positive tigerinnlegg i fylla. Ei heller 
handler det om at vinterveden er i hus. Neida, det handler om nye medlemmer i allroad-mc. Det gledelige denne gangen er at 
det er ei jente blant de nye. Hun kjørte i vår en Fazer 600, men ble inspirert over samboern's vellykkede konvertering fra 

RRRRRR1000 sykkel til, ja , nettopp R 1150 GS. For å gjøre en lang historie kort så konverterte Kine Lien til en BMW F 650 
GS Dakar. 

Etter litt lokal grustrening i lokalområdet rundt i Skogbygda der hun bor var Kine klar for større oppgaver. Valget falt på grusveiene på Gol- og 
Hemsedalsfjellet. Det ble rapportert om stor progresjon, selv om hoveddamen var litt ”undrende” til egne ferdigheter og til underlaget grus. Neste

utfordring var GS treff på Finnskogen i september. Her sa Kine, under sterk tvil, ja til å være ”sweeper” på ”Easy Rider” turen. Kine taklet 
oppgaven med glans og stilte også opp som fotograf under enduroturen og som en gledesspreder i miljøet.

Det neste, nye medlemmet vi presenterer i dag er samboer’n til Kine – vår gamle bekjent Jonny Vestli. Jonny har kjørt mc i 

en årrekke – selv erindrer vi en Honda CB 1100 Bol’dor, enn jævlig fin, oransje Harley ”Wide Glide” og en Suzuki GSX R 1000. 
Et bredt spekter av erfaring altså. Men, i år ble det 1150 GS på Jonny. Muligen er det Sondre som har inspirert, samt
redaktørens krumspring og fadeser på denne sykkeltypen. Uansett – Jonny (sammen med Sondre – du er ikke glemt) reddet 
guidinegen på GS treffet i år ved å være tilgjengelig under treffet og i store deler av forberedelsene. Takk skal du ha Jonny! 
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Alle gode ting er tre…så også når allroad-mc får nye medlemmer. Det siste skuddet på stemmen er Tor Hagen fra Oslo. Selv 
om Tor ikke har kjørt så mye i år dukket han opp på GS treffet på Finnskogen i september. Tor har kommet med et svært bra 
forslag til aktivitet til neste år - dette vil vi komme tilbake til "utpå nyåret engang." uansett, Tor har kanskje den beste 1150 
modellen noensinne. En 2002 modell Adventure. Velkommen skal du være Tor – håper å se deg på ulebordet!

Hvordan det går med påmeldingene kan du se ved å klikke HER!

19.10.06 Påmeldingene til julebordet strømmer på 2

Anders Dihle, Liv marit Dihle, Odd Larsen, Audhild Larsen. Hvor blir dere av tigtergutter??? Og Skybikere??? Deadline blir 
snart satt - synd for dere som må etteranmelde dere...dere blir satt til å blåse opp ballonger! Med de siste påmeldingene er vi 
17 allroadere og tre skybikere! På biodet til høyre ser dere det juridiske eksperpanelet som har vurdert årets kandidater. 
Juryen er vanntett, det lekker ikke ut en eneste liten informajson - ut over at det skal deles ut to priser i år i allroad-mc. Hvem 
som er kandidater og hvem som til slutt stikker av med seieren er derfor en vel bevart hemmelighet helt fram til 3. november... 
Meld deg på ved å trykke HER!

SISTE - SISTE - SISTE

Syns du at du er litt frisk til å kjøre? Fart og spenning skremmer ikke deg? Blir du oppgitt over får få utfordringer? Ja, da kan du kansje forsøke 
det som denne karen her gjorde...eller ta redaksjonens råd: Don't try this at home!!! Trykk HER for å få inspirasjon i hverdagen! (takk til 007 i 
skybikers for tips)

16.10.06 Påmeldingene til julebordet strømmer på!!!

Til allroad- og skybikers julebordet - hvis lokasjon ennå er hemmelig for de aller fleste (vi kan avsløre at det blir Oslo Øst) strømmer 
på meldingene inn. Så langt er det 13 påmeldt fra allroad-mc og 3 - tre - fra Skybikers. Kom igjen folkens, meld dere på årets 
happening uten mc. Les mer om hvordan du melder deg på ved å trykke HER!

02.10.06 Problemer med dumpene? 

Syns du sykkelen din er litt "fysen" i svingene? Kanskje du føler at svingene er litt "firkantet" og at sporet ikke alltid er like lett å
holde hele veien rundt? Eller at det er vanskelig å stille inn korrekt fjærforspenning? Har er for hard og myk betyr "slaskete og 
slengete?" Da kan du ha et demperproblem. Redaksjonen her byttet til Öhlins på sin 1200 GS. Ikke bare er fjæra vesentlig 
bedre enn den originale, hydraulikken er også i en klasse for seg. Men, Öhlins er dyrt, veiledende pris på et sett til 1200GS er 
omkring 13.800.- Temmelig dyrt., Men, fortvil ikke, det fins rimeligere alternativer. En avf disse er tyske Wilbers. Et sett Wilbers 
støtdempere kan du kjøpe hos Wunderllich i Tyskland til kr. 8600.- over disk i Tyskland. Hvis du syns det er dyrt kan du 
kanskje kjøpe et brukt sett ved å trykke HER! Først til mølla... 
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30.11.06 Ny annonse under "til salgs."

Ivar har lagt ut diverse til salgs. Tyrkk HER eller på den gule linken oppe til venstre. Redaksjonen tar helga på østlandet. God helg!

29.11.06 Påmeldingene til neste år er allerede i gang!!! 

Terje(naboen til Oscar i Sandnes) skriver følgende: 

Ærede ypperstepastor

Jeg vil bare informere eder om att undertegnede herved betrakter seg som påmeldt til neste års: GS Femkamp, Southern Comfort samt Gravel

Party og regner med å bli behørlig oppført på deltakerlistene!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Med GS (den Originale) hilsen
 Terje G

Og dette allerede DAGEN ETTER (!!!) arrangementene er lagt ut! Snakk om innsatsvilje! Redaksjonen vil umiddelbart opprette lister på 

arrangementene som viser de påmeldte. Følg med, følg med... 

28.11.06 Neste års arrangementer!

Redaksjonen og dens medhjelpere og støttespillere har ikke ligget på latsiden. Neste års kalender inneholde ikke mindre enn sju 7 - (!!!) 

arrangementer du kan delta på og der allroad-mc mer eller mindre har en finger med i spillet. Klikk deg inn på aktivitetssiden for oppdatert

informasjon.

27.11.06 Til salgs 

Som dere ser ligger det en "til salgs" link oppe til venstre. Der kan vi legge ut ting som medlemmene (og andre snille mennesker) ønsker å selge, og

hvor vi unngår spammen i gjesteboka.

23.11.06 Support your local julebord organizer!!!

Etter et vellykket julebord hos Company MC er det trist å registrere at Oslo kommune ønsker å sette klubben på gaten. Dette 

er helt uhørt, også for Allroad-mc! Hvor skal vi da ha julebordet vårt??? Vi bare spør! Company mc bidrar sterkt til mcnorge, 

bl.annet er de ansvarlig for Oslo Open MC show, norges største, utendørs mcshow. Company mc har laget et opprop hvor de 

samler støtte til å fortsette å ha tilhold i klubbhuset. Redaksjonen vil oppfordre alle til å støtte Company mc og til å signere 

oppropet. Og oppfordre alle sine venne, kjente og andre til å gjølre det samme. Trykk HER for å komme til oppropet! 

16.11.06 Velkommen etter!! 

Nei, vi snakker ikke om at Triumph har satt kardang på tiger'n, men at BMW endelig har har forstått at olje skal skiftes. Da 

R1200GS ble presentert ble det utbasunert at olja i kardangen "aldri skal skiftes!" Dette i sterk kontrast til at oljeskift i kardang 

står detaljert beskrevet i 1200GS RepRom. (reparasjons CD) Uansett - det ble etablert en sannhet om at olja adri skulle skiftes 

og vi som var litt skeptisk til denne magien ble sett på som oldinger uten sans for utvikling og tekniske løsninger. Hallo??? 

Oljeskift??? Her var det evig liv uten oljesøl som gjaldt! 

Vi vet jo alle hvordan det gikk. Kardangene ble byttet ut en etter en. Hva som egentlig var årsaken til at de ble byttet er uklart for redaksjonen,

ryktene sier noe om herdefeil i noe stålgreier. Ikke vet vi om manglende oljeskift kan ha bidratt. Men det vi vet er at en så liten mengde med olje 

(2,5 dl.) fort blir skitten, spesielt når sykkelen er ny. Selv har vi byttet motor- gear- og kardangolje på 5000km under mottoet "olje er billig -

drivverk er dyrt!" 

På den nye 2007 modellen av 1200GS er det, etter det ryktene forteller, montert tappeplugg slik som på 1150 GS. (Det nye bremsesystemet er 

også til forveksling likt det på 1150 GS, bare mer komplisert!) Oljeskift skal foretas etter 1000 km, og SÅ skal olja aldri mer skiftes. Redaksjonen stiller 

seg noe undrende til denne "nyheten" fra BMW. Dersom det var slik kunne en jo bare gjort det slik som på dagens modeller. Det er ikke spesielt

arbeidskrevende å skifte olja i dag. Ønsker du å være på den sikre siden og har tenkt å skifte olja på din 1200GS kardang lurer du kanskje på 

hvordan du gjør dette? For å finne ut det kan du klikke HER eller på bildet. Olja du skal bruke er CASTROL SAF XO. Dersom din lokale BMW 

mc pusher ikke har den - prøv en BMW bilforhandler. De har den, det er den de bruker på BMW bilgirkasser. Det skal i forbifarten nevnes at

Motorhuset i Stavanger brukte et drøyt år (!!!) på å finne ut at den olja var umulig å få tak i. En telefon til Castrol Norge henviste til Bavaria Motor

på andre siden av motorveien omkring 1 km unna. Olja var i våre hender etter 10 minutters reseach og en telefonsamtale. Men, akkurat DET 

burdte vi ha kommet på av oss selv! BMW anbefaler jo Castrol. Olja er også anbefalt på Scania manuelle gearkasser. Kanskje den er billigere 

hos Scania enn hos BMW hvor den var svinedyr... 
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Helt til slutt: En av våre bekjentskaper, la oss anonymisere ved å kalle ham "Terje fra Haugesund" hadde problemer med sin R1200GS

girkasse etter drøye 20.000km. Kassa gikk tungt og var vanskelig å gire, spesielt etter at den ble skikkelig varm. Etter flere prøvekjøringer hos 

den lokale forhandleren ga de opp og mente kassa var helt ok. Det var den definitivt ikke! Redaksjonen foreslo to kjappe oljeskift med 

høykvalitets, syntetisk gearolje. Etter det var kassa helt perfekt!

Det enkle er ofte det beste!

06.11.06 Redaksjonen gratulerer!!!

Julebordet er over - innbyggerne har flyttet tilbake til området. Det ble utdelt to priser i år. De gikk til følgende: "Årets nykommer 2006" ble Geir 
Olaf Østebøvik. Ny grusmaskin i år, med på (nesten) alle arrangementer, kjørte "fylkesgrensa" på Evje, med opp på over 3000 moh. i
Sommeiller! Way to go Geir Olaf. Vi håper å se mer av deg til neste år. 

"Årets allroader" 2006: Geir Løkke. Ikke bare er Geir en motpol til GS dominansen i klubben - han har vært det helt alene i år. En typisk 

"stayer" som har samlet tigerbestanden i Scandinavia til et rike, samt arrangert international allroadtur nesten til Bjørnøya. Stå på Geir, det er 

nok et par som kjøper Tiger til neste år og! 

Redaksjonen tar nå tak i julebordet i Rogaland - følg med, følge med...

03.11.06 JULEBORD I DAG!!! - RYKTENE GÅR!!!

Julebordet i dag kl. 18:00 på Company MC har ryktes langt ut over allroadrekkene. Trikken er overfylt, og streiken i Norwegian er avblåst. De 

frakter for tiden panikkslagne innbyggere fra østlige deler av Oslo ut av landet til festen er over. Hvordan panikken brer seg kan du se ved å 

trykke HER!

Vi sees!

SISTE - SISTE - SISTE!!! 

Fårs pill på Two Dogs kl. 17:00 med Geir Løkke!!! Tigergutten holder stand!!! Klikk HER!
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27.12.06 Noen ganger er det ålrait... 

...å feire jul, spesielt når en kan ta en liten MC tur før ribba og akkevitten. Etterpå er det værre - da er det vel mest en tur på sofaen før pakkene 

som frister! Her er bilder av et av klubbens medlemmer som tok seg en tur på julaften og var så frekk å sende bildene til redaksjonen etterpå! 

Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3

19.12.06 Warum, warum ist die Erde Rund?

"Fritysk" (allroad-mc's offisielle reisespråk, red.anm.) er et kjent og kjært språk for drevne GS kjørere som frekventerer "Das 
Vatrerland" reglemessig. For nykommerne er det muligens værre. En løsning er å bøtte innpå tysk øl og schnapps - det pleier 

å løsne på tungebåndene. Allikevel er det ikke alltid en kan gjøre det, eller en har ikke erfaring nok til å kunne praktisere en 
fritysk som gir det ønskede resultat. Men, fortvil ikke. I redaksjonens rikholdige arkiv finnes både det ene og det andre. Blant 
utkast til "The complete idiots guide to gravel travel" og "GSing for dummies" ramlet vi over en oversettelsesguide for ferske 
GS kjørere. 

Så, dersom du er fersk GS eier og litt urutinert når du skal forklare fyren fra ADAC "Das Motorrad ist nicht mehr fahrtüctig" eller "Mein 

Motorrad springt schlecht an" finner du løsningen ved å trykke HER!

14.12.06 Hard times in the land of plenty...

Nei, vi tenker ikke på at det er minst 65 dager til tigergutt får GS'n sin eller at prisene på julegavene dine halveres januar. Nei, 
redaksjone har i et øyeblikk av ettertanke og filosofiske betraktininger,samt i et anfall av medmenneskelighet kjøpt ei juleplate. 

Plata "besynges" av noen av norges mest rustne stemmer, en av dem tilhører Ole Paus. Resten tilhører de som aldri får råd til 
å kjøpe et eneste Touratechprodukt eller som trolig aldri har visst at de trengte et. Plata er spilt inn live på Kirkens Bymisjons
kafe "Møtestedet" i Skippergata i Oslo. Med brukerne av tiltaket som publikum og "medsyngere." Dersom du skal gjøre en god
gjerning til jul i år - løp og kjøp plata. Helst to eksemplarer.

Redaksjonen regner vel med at en eller annen klarer å se noe negativt i dette og, og det kommer sikker negative kommentare i gjesteboka. Men, 
vi kjøpte nå plata allikevel vi... Redaksjonen går nå av nett til over jul så sant det ikke kommer helt spesielle innspill som trenger offentlighet... 

GOD JUL! 

11.12.06 1200 GS til jul? 

Trond skal selge 1200 GS'n sin. Du finner annonsen på sykkelen ved å trykke HER! Redaskjonen regner med at Trond ikke er i stand til å kjøre 
kun gammelbokser og venter spent på hva neste trekk blir når sykkelen bli solgt.

07.12.06 ALLE bildene redaksjonen har fra GS treffet på nett! 

Vå nye satsning på kompetansemedarbeidere i redaksjonen her gitt resultater. Nykommeren Jonny har lagt ut over 600 (!!!) 
bilder på nettet fra GS treffet i år. Grunnet at det er svæt mange bilder har Jonny lagt dem i tre forskjelliga webalbum. Du finner 
bildene ved å trykke HER, HER og HER! Bildene er råmaterialer, kun justert i størrelse. Kos deg!

Redaksjonen tar nå helg og ser fremover mot jula. Dersom du syns det er stressete julestria finner du roen ved å sette deg 
sammen med sykkelen i garasjen et par timer. Lykke til!

06.12.06 Tigergutt slår tilbake.

Etter å ha forbannet gjesteboka i et kvarters tid i telefonen til redaksjonen, (ja, vi jobber med saken!!) sendet Kjell os følgende mail:

Pøsj GS'n er kun en midlertidig løsning som nevnt tidligere inntil TIGER kommer i en mer offroad-versjon. Som en Tiger-kamerat sa så er det jo 
greit å kjøpe Adventure'n for den er stor og da får jeg med meg ekstra deler som simringer, kardanger, elnett, bremseskiver og software-
oppdateringer. Det som er positivt er jo at jeg får gratis veihjelp i 3 år, og etter alle innlegg i denne gjesteboka er det tydlig en nødvendighet.. Gs-

kjørere er og blir beta-testere...Achtung SPITFIRE!

Mvh

Kjell Bencsik

Rådgiver 
NAV Aa-registeret

05.12.06 Vi begynner som vi avsluttet!

Med en ny annonse under "til salgs." Dersom du er tigereier bør du kjenne din besøkelsestid nå som, "the perfomanceartist, 
formerly known as tigergutt" omsider har konvertert til GS. Kjell har en 1200GS Adventure i bestilling hos MC huset Nydal på 
Hamar. Redaksjonen gratulerer. Vi kondolerer til Hinckleyfabrikken i samme åndedrag, BMW hadde fortjent en skikkelig
konkurrent til GS. Nå er det etter redaksjonens oppfatning Suzuki V-Strom og Multistrada som får svi. 

Redaksjonen oppfodrer til en uformell navnekonkurranse for Kjell siden "tigergutt" er danket ut av BMW. Redaksjonens forslag 
så langt er: "Rod", noe som henspeiler på kardangdriften og andre drifter...

Mr. Hot Rod?
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